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Utbrändhet med perspektiv på bemötande och socialt stöd 
Av Anna-Mia Bolmelid och Christina Nilsson 

Maj 2005 

 

 

Sammanfattning 
Det har under en tid pågått en debatt i media om utbrändhetens vara eller 

icke vara. Ämnet är högaktuellt med tanke på det ökande sjukskrivnings 

talet där utbrändhet är en av de diagnoser som ökar oroväckande snabbt. 

Utifrån att det är ett aktuellt ämne och att vi i vår omgivning mött 

människor som drabbats, har vi valt att studera ämnet närmare och då med 

perspektiv på bemötande och socialt stöd. Vi började med att studera 

relevant litteratur, för att på detta sätt ha större kunskap och förståelse om 

utbrändhet innan vi genomförde våra fem intervjuer. Våra intervjupersoner 

är personer som själva har drabbats av utbrändhet. Det visade sig att våra 

respondenter upplevt att bemötandet varit skiftande beroende på vilka de 

mött. Ser man på professionella så var bemötandet ifrån dessa i regel bra, 

medan människor i allmänhet oftast inte visade ett förstående bemötande. 

När det gällde socialt stöd så var familjerna en tillgång, medan stödet från 

professionella i regel var skiftande beroende på om man hade en längre eller 

kortare tids sjukskrivning. Under arbetets gång har tankarna väckts om hur 

viktigt det är med rehabilitering och att professionellt stöd sätts in i ett tidigt 

skede av sjukdomsperioden. Vår önskan är att man fortsätter att studera 

vidare om detta, och vad som skulle kunna vara den bästa lösningen för att 

få människor som drabbats att kunna återgå till ett ”normalt” liv och en 

fungerande arbetssituation. 

 

Sökord: utbrändhet, bemötande, socialt stöd, skam och cooping 

 

 

Abstract 
During a period there has been a debate in media about burnout’s be or not 

to be. The topic is in question, because of the increasing number of people 
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on sick leave, where burnout is one of the diagnoses that increase fast. We 

chosen to study this topic with perspective on treatment and social support, 

because of the big interest among burnout. We also have people in our 

surroundings that suffer from burnout. We started to search for literature, so 

that we could get bigger knowledge and understanding about the meaning of 

burnout before we did our five interviews. Our interview persons suffer or 

have suffered from burnout. The result showed that our interview persons 

had experienced a treatment that in most cases had been good, but it was 

depending on who they had met. The treatments from professionals were in 

most cases good, but people in general didn’t show a good treatment. When 

it comes to social support the families were an asset, while the support from 

professionals were shifting dependent on if they had longer or shorter time 

of sick leave. During our research, a thought has appears of how important it 

is with rehabilitation and support from professionals in an early stage of the 

period of illness. Our wish is that people will continue researching further 

on this topic and that they will search for the best solution for these people 

to come back to a “normal” life and to a work that will be functional. 

 

Keyword: burnout, treatment, social support, shame and cooping 
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Förord 
Vi vill först och främst tacka er respondenter för att ni har delat med er av era liv och de 

erfarenheter som ni tvingats gå igenom. Detta har gett oss ett oerhört viktigt inifrånperspektiv, 

där insikten och förståelsen för utbrändhet ökat. Utan er hade det inte blivit någon uppsats!! 

Vi vill också rikta ett stort tack till dig Bibbi för allt stöd och all den hjälp vi fått från dig. Du 

har varit en ovärderlig tillgång för oss. Tack!! 

 

Arbetet med uppsatsen har varit både roligt och stimulerande. Vi har träffat trevliga 

respondenter som har hjälpt oss att förstå vad utbrändhet innebär. Stundtals har det känts 

motigt att skriva och oron över att inte bli klar med arbetet i tid har varit stressande. Vi har 

däremot aldrig känt att det varit motigt att träffas och ta itu med uppgiften. Vi har haft mycket 

roligt under arbetets gång och aldrig tvivlat på vår förmåga att kunna genomföra det. Vi har 

kompletterat varandra och har heller aldrig varit oense om hur och vad vi ska skriva. Kanske 

detta ibland har varit ett problem då vi inte sett någon annan lösning, eller att vi skulle kunna 

lägga upp arbetet på ett annat sätt i och med att vi oftast tänkt så lika. Vi ser att denna tid har 

varit mycket givande och att vi har lärt oss oerhört mycket. 

 

 

Anna-Mia Bolmelid & Christina Nilsson 
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1. Inledning 
 

För att bränna ut sig måste man först brinna. Vi har alltså här att göra med en starkt 

motiverad individ. En individ som är en entusiastisk, hängiven och engagerad, med 

höga förväntningar och önskningar på sig själv och sitt arbete, som brinner för sin 

uppgift, som är lojal, har ansvarskänsla, som ställer höga krav på sig själv och som 

gärna investerar sin person i sitt arbete. (Jürisoo 2001, s. 60) 

 

Vi vill med detta citat visa på hur man inom forskningen kan se på individer som drabbats av 

utbrändhet. Författaren vill visa att det framförallt är individer som verkligen satsar på sitt 

arbete som blir utbrända, och att vårt moderna samhälle med all teknologi ökar kraven på 

individen. Ämnet utbrändhet har vi valt för att det är ett aktuellt ämne, i dagens svenska 

samhälle. Likaså har vi vänner som varit och är drabbade. En nära vän hamnade i betydande 

svårigheter i samband med sin utbrändhet. Vännen var sjukskriven, men orkade inte med sin 

vardag och tog därför till alkohol som ett sätt att döva ångesten. I samband med utbrändheten 

försvann även tanken på vad som var rätt och fel, det viktiga var att klara vardagen. Detta 

ledde till att vännen körde rattonykter och blev stoppad av polisen. Straffet blev 

samhällstjänst och ett år utan körkort. I och med denna händelse som blev så drastisk, sattes 

betydande insatser in, bland annat tog arbetsplatsen sitt ansvar och ordnade samtalsterapi. 

Detta var en historia som slutade gott, men den väckte vårt intresse för att ta reda på mer om 

utbrändhet, hur det kan yttra sig och vad som är viktigt för människor som drabbats. 

 

När det gäller specifikt utbrändhet så menar Jürisoo (2001) att det skett en ökning av 

diagnosen utmattningssyndrom/utmattningsdepression eller som man i vardagligt tal 

benämner utbrändhet. Utav de olika benämningar man använder, har vi valt att använda oss 

av utbrändhet även om den termen kan kännas förlegad, eftersom det är den benämning som 

folk i allmänhet känner till. Mellan januari 2000 och samma period 2001 ökade antalet 

sjukskrivna på grund av utbrändhet i Sverige med 26 procent. Utbrändhet kan drabba alla 

oavsett samhällsklass, kön eller yrkeskategori. 

 

1.1 Ett aktuellt ämne 
I en diskussion kring utbrändhet och den ökande sjukskrivningen i programmet Insider på TV 

3 (2005-02-17) diskuterades den ökande sjukskrivningen, där bland annat utbrändhet var en 
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av de diagnoser som ventilerades. En läkare vid en försäkringskassa i Stockholm framhöll att 

utbrändhet inte kan klassas som en sjukdom, eftersom fenomenet inte existerar i alla delar av 

världen, inte ens i hela Europa. Han ansåg vidare att utbrändhet var svårdiagnostiserat 

eftersom symtomen är många och diffusa. I lokaltidningen ttela (2005-03-12) handlade en 

artikel om att kommunerna måste halvera sjukfrånvaron, vilket är ett direktiv från riksdagen. 

Klarar inte kommunerna detta så blir de skyldiga att betala en straffavgift till staten. Likaså 

kommer arbetsgivarna att få betala en avgift för de anställda som är heltidssjukskrivna. Detta 

ser vi kan få stora konsekvenser för målgruppen utbrända, eftersom de behöver en längre tid 

av sjukskrivning för att återhämta sig.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och analysera människors upplevelse av det bemötande och 

sociala stöd de fått från omgivningen i samband med utbrändhet. 

 

• Hur upplever de sig bemötta av sin omgivning? 

• Vilket socialt stöd har de fått eller skulle de velat ha? 

• Hur har de själva hanterat sina svårigheter? 

 

Det vi menar med omgivning är professionella (vårdpersonal men även tjänstemän inom till 

exempel försäkringskassan), kollegor, chefer på arbetsplatsen och det personliga nätverket. 

 

3. Material och metod 
Vårt syfte är att undersöka hur individer som fått diagnosen utbrändhet har känt sig bemötta. 

Likaså ville vi se vad de själva gjort för att bli fungerande igen samt vilket socialt stöd de 

velat ha eller fått. Vi valde därför att inrikta oss på att få de drabbades perspektiv. Vi ansåg att 

det bästa sättet för oss att få ett inifrånperspektiv var att använda intervju som metod, 

eftersom vi ville att de skulle kunna förmedla sin känsla av sina upplevelser i samband med 

utbrändheten. Vår studie är kvalitativ, där datainsamlingen kommer att bestå av litteratur och 

intervjuer.  

 

3.1 Kvalitativ metod  
Den kvalitativa metoden innebär enligt Holme och Solvang (1997) att man har en närhet till 

enheterna man vill undersöka. Man ser inte på undersökningsenheten i ett subjekt –objekt 
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perspektiv utan försöker istället sätta sig in i den undersöktes verklighet, utifrån dennes 

perspektiv. Metoden bygger således på en social närhet där man möts ansikte mot ansikte och 

en tillit mellan undersökare och den undersökte byggs upp. Styrkan med metoden är att man 

har möjlighet att få en helhetsbild vilket kan öka förståelsen för sammanhang och sociala 

processer. Närheten till forskningsenheten öppnar även upp för en bättre upplevelse av 

individens livssituation. Forskaren ska på ett objektivt sätt beskriva och återge det som skett 

vid undersökningen och i rapporteringen beskriva människor och handlingar i den mån det 

behövs för att kunna få rätt förståelse av det som undersöks. Direkta citat ökar även 

förståelsen och ger stöd åt det man lyfter fram. 

 

Holme och Solvang (1997) menar att den kvalitativa intervjun har sin styrka i att 

undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal i en vardaglig situation. I denna situation 

utövar forskaren inte så stor styrning över intervjupersonerna. Det finns istället en strävan 

efter att intervjupersonerna ska vara med och påverka utvecklingen av samtalet. Forskaren 

måste dock se till att frågor som är viktiga för undersökningen besvaras, men det kan räcka 

med att forskaren satt upp de teoretiska ramarna för intervjun. 

 

3.2 Etiska överväganden 
Enligt Alver och Øyen (1998) är forskningsetiska riktlinjer till för att vara rådgivande och 

vägledande. Dess främsta uppgift är att skapa reflektion och medvetenhet om förhållanden 

som kan väcka forskningsetisk oro. När man forskar måste man vara medveten om vilket 

ansvar man har för informanterna. De ska informeras om studiens syfte, ge sitt samtycke samt 

informeras om att intervjuerna sker under tystnadsplikt. Man bör vara försiktig med att 

acceptera värderingar om vem som räknas som en svag individ, för det finns alltid en risk att 

individer eller grupper stigmatiseras. Detta är något som man måste ta i beaktande när man 

genomför en studie. Det är viktigt att vara medveten om att en allt för djup personlig 

involvering i det valda forskningsområdet kan visa sig i resultaten. I sådana fall bör man välja 

ett annat forskningsområde. Författarna menar att vid kvalitativa intervjuer uppskattar 

informanter att bli hörda, men det kan även medföra en påfrestning att tala om saker de helst 

vill glömma. Likaså kanske informanterna anser att anonymitet inte är nödvändigt. I detta läge 

har forskaren dock det etiska ansvaret att först och främst skydda individen. Medveten bör 

man även vara om att en kvalitativ forskning bygger på en närhet mellan forskare och 
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informant till skillnad mot den kvantitativa forskningen, som bygger på ett mer markerat 

avstånd mellan forskare och informant.  

 

Vi informerade våra respondenter om vad studien handlade om och vad syftet med studien 

var. Likaså upplyste vi dem om att deltagandet var frivilligt och att de fick avbryta intervjun 

om de kände att det blev för mycket. Vi förklarade även att vi så mycket som möjligt skulle 

avidentifiera deras berättelser. Både före och efter vi intervjuade respondenterna ägnade vi en 

stund åt att småprata, för att skapa en mer avspänd atmosfär.  

 

3.3 Urval  
Intervjupersonerna sökte vi delvis med hjälp av ”snöbollsurval”, vilket enligt Wibeck (2000) 

innebär att en person känner någon som känner andra som kan vara intresserade att vara med i 

studien. Gruppen växer sig då efterhand större på samma sätt som en snöboll i rullning. Vi 

fick även en respondent som självmant erbjöd sig att vara med, när hon fick höra vad vi skrev 

om. I urvalet utgår vi från att intervjupersonerna har fått diagnosen utbränd/ 

utmattningsdepression. Vår ambition var att försöka få så stor spridning i urvalet som möjligt 

när det gäller yrke, kön och ålder. Övriga kriterier var att intervjupersonerna skulle vara 

vuxna som varit eller är yrkesarbetande och som är eller har varit sjukskrivna minst tre 

månader. Urvalet kom då att bestå av: 

 

• Sofia 34 år, högskolestuderande (studerar för närvarande på heltid) 

• Stina 42 år, kafébiträde (är för närvarande heltidssjukskriven) 

• Sven 48 år, säljare (är för närvarande halvtidssjukskriven) 

• Sune 55 år, egen företagare (är för närvarande heltidssjukskriven) 

• Siv 64 år, konferenschef (är nu sjukpensionär) 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Vi började vår studie med att söka litteratur om utbrändhet. Vi ansåg att det var viktigt att ha 

så stor kunskap som möjligt innan vi träffade våra respondenter, vilket även visade sig klokt 

då vi utförde intervjuerna. Vi upplevde att det var lättare att förstå hur de upplevt sin sjukdom 

i och med att vi redan hade lite förförståelse. Samtidigt med detta så sökte vi respondenter 

som skulle uppfylla våra kriterier och samanställde även en intervjuguide som vi använde oss 

av under intervjuerna. När vi hade fått tillräckligt med material om utbrändhet, började vi 
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söka teoretiska begrepp som vi trodde kunde vara förekommande när man ser på människors 

upplevelse av sjukdomen. Ett begrepp, skam fann vi i tidigare studier. Vidare så sökte vi efter 

tidigare forskning när det gäller bemötande, socialt stöd och återhämtningsstrategier vid 

utbrändhet. Detta visade sig dock inte helt lätt eftersom det mesta som forskats på är just 

utbrändhetens sjukdomsbild och även arbetets påverkan på människan.  

 

Vi fick efter mycket om och men tag i fem respondenter, vilket var vår målsättning och under 

tiden som vi sökte tidigare forskning, så började vi att intervjua respondenterna. Intervjuerna 

valde vi att banda, eftersom intervjusituationen då blev mer avspänd och mer liknade ett 

samtal. Vi frågade våra respondenter om de samtyckte till att vi bandade intervjuerna, och det 

upplevde ingen som negativt. Intervjuerna genomförde vi tillsammans genom att växelvis 

ställa frågorna. Intervjuerna var mycket intressanta och vi kände oss djupt berörda mer än en 

gång. Efter varje intervju så började det digra arbetet med att renskriva dessa, eftersom 

bandspelaren inte var av bästa kvalitet och respondenterna ibland talade tyst så hade vi 

mycket svårt för att uppfatta allt ordagrant. 
 

3.5 Bearbetning, analys och diskussion 
Holme och Solvang (1997) menar att man måste bearbeta informationen man får fram genom 

att strukturera och organisera den, för att den sedan ska kunna analyseras. Analysen kan 

antingen göras som en helhetsanalys, där man använder den samlade informationen för att 

välja ut teman som man vill framhäva. Man kan även använda sig av enskilda utsagor eller 

begrepp och utifrån dessa skapa en totalförståelse av informationen. I analysen beskriver och 

tolkar man enligt Kvale (1997) det intervjupersonerna framfört under intervjuerna. Den metod 

vi valde att använda oss utav var helhetsanalysen. 

 

När alla intervjuerna var klara så började vi med att läsa dem och stryka under de svar vi fått 

på våra frågor. Därefter använde vi en metod som Holme och Solvang (1997) beskriver, som 

innebär att man markerar med olika färger de teman man ser. De teman som vi delade in i var 

symtom, orsak, bemötande, socialt stöd, återhämtningsstrategier och så markerade vi andra 

begrepp som skam, krav, identitet, accepterande och skuld. När vi hade gjort det här 

inledande arbetet började vi att sammanställa en livsberättelse. Vi valde att skriva 

livsberättelser, för att få en helhet av respondenternas situation. Vi bestämde oss för att skriva 
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ihop två sådana berättelser och valde de intervjuer som på ett tydligt sätt skildrade hur en 

individs hela livssituation kan förändras på grund av sjukdomen. 

 

Efter detta analyserade vi resultatet av berättelserna och använde även de andra 

respondenternas berättelser för att få en mer omfattande slutsats. För att förstärka de resultat 

vi fick fram använde vi citat och på så sätt ökade vi även trovärdigheten av resultatet. Vi 

kände även att citaten gjorde texten mer levande. Avslutningsvis i analysen sammanfattade vi 

det tydligaste resultatet i vår slutsats. Vi avslutade arbetet med en diskussion bland annat om 

det resultat vi fått fram. Vi har även tagit upp ett ämne som vi ser skulle kunna vara möjligt 

för framtida studier.  

 

3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet innebär enligt Kvale (1997) att studien är tillförlitlig. Genom att ställa vissa frågor 

kan man kontrollera reliabiliteten i materialet, till exempel om någon annan kan göra om 

studien och få samma resultat med hjälp av det som finns beskrivet om hur man samlat in, 

kategoriserat och analyserat informationen. När det gäller validitet så innebär det att man ser 

på sanningshalten i studien. Författaren menar att man ska kunna kontrollera sanningsvärdet i 

studien genom att ifrågasätta. Genom vår tolkning av Kvale kan generaliserbarhet beskrivas 

utifrån att om en person har betett sig på ett visst sätt, så tror man att nästa person ska bete sig 

likadant. Författaren beskriver tre typer av generalisering, där en av dessa är analytisk 

generalisering. Vi tar bara upp analytisk generalisering, eftersom det är den vi utgått ifrån. 

Analytisk generalisering innebär enligt Kvale att man bygger generaliseringen på påståenden, 

som bygger på en teori. Man kopplar den framkomna informationen till teorier och om dessa 

stämmer får man en analytisk generaliserbarhet. 

 

Vi tror att man kan genomföra studien på samma sätt som vi gjort, däremot är vi inte säkra på 

om någon annan skulle fått samma resultat. Hur respondenterna blivit bemötta från 

professionella kan bero på vilka man mött, och var i landet man bott. Vi tror därför att 

resultatet av studien är beroende av vilka respondenter man intervjuat och var dessa bott. 

Studiens validitet tror vi är ganska bra, eftersom vi i teorin känt igen mycket av det vi själva 

fått fram i vår studie. Studien bygger på våra respondenters upplevda sanning och det är deras 

perspektiv vi velat se. Under studien har vi varit medvetna om att de resultat vi fått fram inte 

är generaliserbara, eftersom studien bara bygger på fem människors upplevelser av 
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bemötande och socialt stöd i samband med utbrändheten. Däremot är studien analytiskt 

generaliserbar. Vi har även sett att resultatet kan ge oss en bild av hur människor med en icke 

synlig sjukdom kan uppleva sin situation. Eftersom utbrändhet är ett växande 

samhällsproblem, så har vi ansett att vi i vår yrkesroll behöver få större kunskap om detta 

område, och om hur dessa människor vill bli bemötta och vilket stöd de behöver. 

 

4. Tidigare forskning 
4.1 Utbrändhet i ett historiskt perspektiv 
Det finns ganska omfattande forskning inom området utbrändhet och det finns exempel på att 

utbrändhet har förekommit under en längre tid. Enligt Söderfeldt (1997) har man funnit ett 

brev skrivet av filosofen Ludwig Wittgenstain redan under första världskriget där han 

beskriver sig själv som ”burned-out”. Fyrtio år efter detta publicerades en studie om en 

mentalsjuksköterska som drabbats av utbrändhet, vilket är det första dokumenterade fallet av 

utbrändhet. En som sedan början på 1970-talet gjort omfattande studier i ämnet utbrändhet är 

amerikanskan Christina Maslach (2001). Hon menar att i början på 1970-talet var utbrändhet 

ett ganska outforskat fenomen. Hon såg i sin forskning i början på 1980-talet att utbrändhet 

endast förekom i människovårdande yrken. Maslach och Leiter (2000) menar att idag 

förekommer utbrändhet i alla yrkeskategorier. Enligt Dahlgren och Starrin (2004) tog man 

inte problemet kring utbrändhet på allvar, delvis på grund av att främst kvinnor, jag-svaga och 

individer med en depressiv läggning drabbades. En orsak till att diagnosen utbrändhet fått 

gehör i Sverige idag kan vara att orsaken numera ses som brister i arbetsorganisationen, 

arbetsmiljön och i samhällsstrukturen, snarare än på individnivå.  

 

4.2 Utbrändhetens innebörd 
Maslach och Leiter (2001) menar att utbrändhet innebär att man blir kroniskt utmattad, 

cynisk, oengagerad och får en känsla av att vara otillräcklig i arbetet. Enligt Jürisoo (2001) 

utvecklas utbrändhet gradvis vilket kan medföra att det tar lång tid för individen att bli 

medveten om sin situation. Utbrändheten uppstår när ambitionen och verkligheten inte 

stämmer överens. Individen kan då hamna i en ond cirkel på grund av bristande 

copingstrategier. 
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Symtom 

Enligt Jürisoo (2001) framkommer det inom utbrändhetsforskningen 132 olika symtom som 

är relaterade till utbrändhet. Dessa är av känslomässig, mental, fysisk och beteendemässig 

karaktär, även brist på motivation förekommer. Beteendemässiga symtom beskrivs till 

exempel som hyperaktivitet, förhalande, över eller underkonsumtion av mat, brist på 

avkoppling och ett mindre positivt synsätt. Symtom vid brist på motivation kan till exempel 

vara resignation, besvikelse, uttråkning och förlust av entusiasm. Det inledande stadiet till 

utbrändhet kan beskrivas i en process, där följande kan ingå: 

 

• fysisk trötthet såsom sömnsvårigheter, muskelspänningar och nedsatt immunförsvar 

• intellektuell trötthet såsom koncentrationssvårigheter och glömska 

• emotionell trötthet såsom skuldkänslor, panikkänslor och känslokyla 

• social trötthet såsom frivillig isolering, glädjelöshet och brist på engagemang 

• andlig trötthet såsom försvagad livslust, brist på mål och mening 

 

Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) publicerade 2003 diagnostiska kriterier för 

utmattningssyndrom, som vi valt att benämna utbrändhet. För att diagnosen ska kunna ställas 

måste samtliga kriterier med stor bokstav vara uppfyllda: 
 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd 

av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader. 
B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad 

uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning. 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod: 

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4. Sömnstörning 

5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet 
D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra 

viktiga avseenden. 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, medicinering) eller 

någon somatisk sjukdom/ skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom). 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda 

anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen. 
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Orsaker till utbrändhet 

Uppfattningen hos många är att utbrändhet är ett individproblem och att drabbade individer är 

svaga eller rent av inbillningssjuka. Maslach och Leiter (2000) menar dock att utbrändhet är 

arbetsrelaterat och att det även påverkar individen i dennes vardagsliv. Enligt Jürisoo (2001) 

är dagens arbetsorganisationer diffusa, komplexa, kravrika, resursfattiga och otrygga. Detta 

kan skapa en grogrund för ökad utbrändhet. Han menar att när den målinriktade individen 

möter denna typ av arbetsorganisation uppstår ett ohälsosamt samspel. Maslach och Leiter 

(2000) menar att den stora ökningen av utbrändhet inom arbetslivet beror på den ekonomiska 

utvecklingen, tekniken och ledarskapet. I praktiken innebär det att företagen strävar efter ökad 

produktivitet, vilket kräver så mycket av människor att arbetssituationen riskerar att bli 

outhärdlig för den enskilde. Enligt Jürisoo (2001) finns det även samband mellan andra 

förhållanden än arbetslivet, som påverkar individens totala livssituation. Utbrändhet kan med 

andra ord uppstå vid olika typer av personliga kriser som till exempel ändrade 

familjeförhållanden, ekonomiska svårigheter och arbetslöshet. Brister i individens sociala stöd 

kan även påskynda utbränning. 

 

Konsekvenser 

Enligt Maslach och Leiter (2000) visar inte alltid individer som är utbrända hur de mår på 

grund av att de är oroliga för hur omgivningen ska uppfatta dem. Därför är den bild de visar 

upp för omgivningen inte alltid överensstämmande med deras inre tillstånd. Utmattningen kan 

bli kronisk om individen fortsätter att arbeta trots att hon/han mår dåligt. Genom utbrändhet 

skapas negativa känslor, vilket kan innebära att sociala relationer tar skada. Detta kan medföra 

att en ond cirkel uppstår och personligheten förändras. När personligheten förändras kan 

människor dra sig undan den utbrände, vilket individen kan uppleva som en befrielse, 

eftersom hon/han kan uppleva det svårt att klara av sociala relationer i samband med sin 

sjukdom. Denna ensamhet är dock negativ eftersom individen då går miste om den omtanke 

och det sociala stöd som vänner och familj kan ge. Det är inte ovanligt att individen för att 

klara av stressen vid utbrändhet tar till alkohol och droger. Författarna menar även att 

utbrändhet i undantagsfall kan leda till döden. 

 

4.3 Bemötande och Socialt stöd  
Perski (2002) beskriver en händelse där en chefsläkare på ett burdust sätt berättar oangenäma 

nyheter för sin patient. Perski noterade då via en hjärtfrekvensmonitor hur patientens hjärta 
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började slå snabbare och extra slag kunde även registreras. Detta tillstånd kvarstod även sen 

läkaren lämnat rummet. Perski som under tiden befunnit sig i rummet förflyttade sig närmare 

patienten och tog dennes hand, vilket medförde att extraslagen försvann och pulsen 

dämpades. Efter denna händelse har han många gånger registrerat liknande upplevelser och 

insett styrkan i vad en social kontakt kan betyda för vår hälsa. Författaren menar att ett bra 

socialt stöd kan innefatta att:  

 

• alla i ett arbetslag delar på belastningar 

• cheferna visar uppskattning och belönar sina medarbetare 

• familjen är stödjande 

• man har vänner som man känner sig älskad av 

• man haft en trygg uppväxt 

 

Författaren har genom sitt arbete på en forskningsmottagning för stressjukdomar sett att under 

den första fasen när individen drabbats av utbrändhet, är behovet av mänskligt 

omhändertagande med mycket stöd och stor förståelse oerhört viktigt. Behovet av att dra sig 

undan från alla yttre krav som deras liv bestått av är viktigt och detta gäller speciellt kvinnor. 

Enligt Perski (2002) är det lätt att känna sig ensam och utsatt när man kommit över den första 

fasen av utbrändhet och det är då till stor hjälp att man kan träffa andra med samma problem. 

En gruppverksamhet där man pratar om stressproblematiken kan då vara mycket värdefullt.  

Perski menar att man kan se att individer med mycket stresskänsliga beteendemönster kan ha 

stor hjälp av terapeutiskt stöd för att ändra sitt beteendemönster.  

 

4.4 Återhämtning 
Eliasson och Wigren (2002) har i sin studie funnit att heltidssjukskrivning är en förutsättning 

för återhämtning. Författarna menar att det är viktigt att få tid för eftertanke och återhämtning 

i enskildhet. Detta kan ske genom att vara ensam hemma eller att promenera ensam eller med 

sin hund. Andra vägar till återhämtning är att genom samtal prata av sig och att träna 

avslappning. 

 

Topor (2001) beskriver återhämtning som en personlig förändringsprocess, där personens 

attityder, känslor, värden, mål och roller förändras. I psykodynamisk litteratur kan insikt vara 

ett led i återhämtningsprocessen. Genom att man skapar ny mening med livet och nya livsmål 
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kan återhämtning ske, vilket även är en förutsättning för att komma vidare i processen. 

Författaren menar att den drabbade individen får hjälp i sin återhämtning av en tillåtande och 

accepterande omgivning. Topor har även uppmärksammat att många människor som har 

hundar haft stor hjälp av dem i sin återhämtning. Hunden har inneburit ett sällskap, en 

möjlighet att träffa andra människor och givit dem en struktur i vardagen.  

 

Perski (2002) menar att det kan vara svårt för den drabbades omgivning att förstå att 

rehabiliteringen tar så lång tid. Rehabiliteringsprocessen är lång delvis beroende på att det tar 

tid att utveckla en förändring av individens totala livssituation. Eftersom det oftast tagit lång 

tid att dra på sig ett ohälsosamt tanke och handlingsmönster, där stress är en stor orsak, tar det 

också lång tid att återställa balansen. Författaren menar att om individen har levt ett pressat liv 

i tjugo till trettio år, så är det inte konstigt att återhämtningsperioden kan ta upp till tre år. 

 

5. Teoretisk ram och centrala begrepp 
Enligt Forsell (2001) mår fler och fler människor psykiskt dåligt i dagens samhälle. Hon har i 

sin rapport kommit fram till att många inte söker professionell hjälp för sin psykiska ohälsa 

förrän de fått fysiska symtom, detta till stor del för att de upplevt en känsla av skam. Det är av 

denna anledning vi kommer att se närmare på begrepp som till exempel skam.  

 

En teori vi ser som väsentlig för vår studie är Beckers stämplingsteori. Eftersom människor 

känner skam för att söka professionell hjälp vid psykisk ohälsa så ligger det nära tillhands att 

de är rädda för att bli stämplade som psykiskt sjuka. Utifrån detta har vi funnit begrepp som är 

sammanlänkade med skam och stämpling och som är tillämpbara i vår studie om utbrändhet. 

Vi vill utifrån utbrändhet studera hur individerna blivit bemött under sin sjukdomstid. Här ser 

vi även att Cooleys spegeljag har betydelse. Vi tänker att hur individen blir bemötta, påverkar 

hur denne ser sig själv, vilket i slutändan kan resultera i individens välmående. Likaså tänker 

vi använda oss av socialt stöd eftersom vi funnit att det spelar en stor roll för tillfrisknandet. 

Coping är ytterligare ett begrepp som spelar roll för individens sätt att hantera sin situation 

och förmåga att klara av påfrestningar och krav.  

 

5.1 Skam, andra emotioner och bemötande 
Dahlgen och Starrin (2004) använder sig bland annat av Scheffs teorier om skam. Hans 

definition av skam är att det är ett samlingsnamn för emotioner och känslor som uppkommer 
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när man ser sig själv negativt, genom andras ögon, eller att man förväntar sig en negativ 

attityd. Skam tar sig ofta uttryck i rutinmässiga tankar som till exempel blyghet, låg 

självkänsla, anspråkslöshet och dåligt samvete. Enligt hans teorier är skam den mest 

dominerande känslan i och med att den fyller flera funktioner. Skam har en moraliserande 

funktion, ger signaler på osäkra och hotande sociala relationer och ger medvetenhet om 

reglering av andra känslor som till exempel rädsla, ilska, skuld och kärlek. Graden av hur 

dessa uttrycks, beror på hur mycket man skäms över dem. Skäms man mycket för att visa till 

exempel rädsla, så håller man denna känsla inom sig, vilket kan leda till att känslorna blir helt 

undertryckta.  

 

Enligt Elias (1991) har samhällets värderingar gjort att rädslan för att bryta sociala förbud 

givit upphov till skam. Ju starkare tvånget från samhället är desto större skam upplever man, 

vilket resulterar i att man måste behärska sina känslor. Till slut när det själsliga trycket blir för 

starkt, så kan följden leda till splittring av själslivet. Vår tolkning av detta är att vi ser en 

rimlig koppling till hur skamkänsla kan påverka individer som lider av utbrändhet. Vi ser att 

samhället ställer krav på att människan ska orka arbeta och försörja sig själv, och när man inte 

klarar detta uppstår lätt en känsla av skam. Kanske uppstår en känsla av att andra ser på 

personen som mindre värd på grund av att denne inte ”gör rätt för sig”, vilket leder oss vidare 

in på spegeljaget. Trost och Levin (2004) beskriver Cooleys spegeljag som innebär att våra 

jag formas och förändras när vi ser hur andra uppfattar och bedömer oss. När vi ser på andra 

ser vi även oss själva genom den andras syn på oss, som när man ser sig själv i en spegel 

”looking- glass self” eller med andra ord spegeljaget. Det finns tre huvuddrag i det sociala 

jaget:  

• Min uppfattning av hur andra ser på mig 

• Min föreställning av om hur andra personer bedömer mig 

• Ur dessa föreställningar uppstår en självkänsla som är positiv eller negativ 

 

Genom att vi ser och tolkar andras bild av oss, får vi därmed en egen bild av oss själva. Enligt 

Dahlgren och Starrin (2004) är andras bedömning av oss av stor vikt för våra känslor. Om vi 

blir bemötta av individer vars ansikten speglar kyla eller förakt istället för vänlighet eller 

aktning kommer man till största sannolikhet att uppleva en känsla av skam, att känna sig 

utstött och uppleva sig mindre värd. Detta kan leda till att man känner sig stämplad som 

mindre värd. 
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Enligt Knutsson (1977) innebär Beckers stämplingsteori att man tillskriver individer negativa 

egenskaper. Stämplingen kan tillskrivas individen från hennes eller hans närmsta omgivning, 

andra sociala grupper, myndigheter och även från individen själv. Vissa människor stämplas 

för att de uppvisar beteende som kan uppfattas som avvikande, trots att stämplingsteorin 

menar att alla människor ibland visar beteenden som kan uppfattas som avvikande. 

Stämplingens påverkan på individen kan medföra att individens sociala situation förändras 

och att hans eller hennes självbild förändras. Detta innebär att han eller hon kan känna sig 

som avvikare. Efterhand kan en avvikarkarriär utvecklas och detta kan leda till att han eller 

hon utvecklar en avvikande identitet. Det man uppfattade att andra sa man var från början, det 

blir man tillslut. 

 

Bemötande är enligt SOU (1999) hur människor beter sig mot varandra när de möts. Det är 

även den attityd, inställning och atmosfär i vilket ett samtal förs. De attityder och värderingar 

som råder i samhället påverkar också mötet mellan människor. Hur man bemöter en individ 

beror till stor del på vad man har för människosyn. Enligt Engman (2003) skapar en 

fördomsfull inställning oftast distans och svårigheter. Ett dåligt bemötande kan leda till att 

den psykiska hälsan försämras och omvänt så kan hälsan förbättras av ett bra bemötande. Vid 

bemötande kan man tänka på hur man själv vill bli bemött. Författaren menar att vid 

bemötande är det viktigt att man behandlar individen med respekt, ser individen i ögonen när 

man samtalar och att man är närvarande till kropp och själ. Ett bra bemötande kräver att det 

avsätts gott om tid. Det medför en mer avslappnad atmosfär och ökar chansen till förståelse. 

Bemötande är särskilt betydelsefullt när man är sårbar och befinner sig i en svår livssituation. 

Carlander et al. (2001) menar att vi från tidig barndom påverkas till att utveckla den 

människosyn och livsåskådning man har. Hur denna människosyn och livsåskådning ser ut 

avgör på vilket sätt man bemöter andra. Författarna menar att empati är viktigt i mötet med 

människor. Empati handlar inte om att känna som den andre utan att förstå hur individen 

känner. Ett gott empatiskt förhållningssätt kan hindra att människor känner sig utsatta för 

skam. Likaså kan vi förstå och tolka den andra med empatins hjälp. När man bemöter 

människor så är även reflektion ett viktigt begrepp, att man reflekterar över hur man bemöter 

andra och även hur de bemöter i sin tur. Viktigt i bemötandet är också att man respekterar 

människans personliga integritet. Enligt SOU (1999) har forskningen visat att det är svårt att 

ändra människors attityder och bemötande. En möjlig väg till förändring kan dock vara 

information och ökad kunskap. 
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5.2 Strategier, stöd och coping 
Michel, Lundin och Otto (2001) påtalar att trots att individer utsätts för samma stressorer, så 

blir inte alla utbrända. Det är förmågan att anpassa sig som är avgörande. Vilket innebär att 

kunna avgöra när man ska agera respektive vara passiv och även när man behöver använda sig 

av självkontroll. Det är därför viktigt att man försöker att stärka förmågan att hantera de olika 

stressorer som man utsätts för. En viktig faktor för detta är att öka kontrollen över sin 

arbetssituation och även att få mer tid till återhämtning. Enligt författarna är det av vikt att 

uttrycka och kommunicera sina känslor av ohälsa till andra. Genom detta stöd blir man hjälpt 

i situationen man befinner sig i. Ett annat sätt är att skriva av sig det man upplever som 

jobbigt i sin stressade situation. Genom skrivandet sätter man ord på känslorna och man lyfter 

fram det jobbiga för bearbetning. Författarna menar även att man kan se positivt resultat av 

fysisk aktivitet och avslappning när det gäller individens återhämtning.  

 

Socialt stöd är enligt Hedin (1994) ett mångdimensionellt begrepp, som kan definieras enligt 

följande: stödjande relationer, stödjande handlingar, resurser som vid behov utbyts mellan 

individer och upplevelser av stöd. Olika former av stöd kan till exempel vara feed back, 

praktisk hjälp, vägledning och råd, känslomässigt stöd och nätverksstöd. Socialt stöd har 

hälsobefrämjande effekter. Enligt bufferthypotesen skyddar socialt stöd individen från 

verkningar av stress. Stödet fungerar som en buffert som skyddar individen och hjälper denne 

att bättre hantera stressande situationer. En annan hypotes är huvudeffekthypotesen som 

hävdar att socialt stöd är hälsobefrämjande oavsett vilka påfrestningar som individen utsätts 

för. Individer som får socialt stöd håller sig friskare än individer som saknar stöd. Det skyddar 

individen vid kriser och förändringar, men även mot fysiska åkommor. Stödet innebär också 

att behovet av mediciner minskar och påskyndar tillfrisknandet. Jürisoo (2001) menar att i 

dagens samhälle där vi stressar mellan arbete, familj och aktiviteter finns det för lite tid över 

för familj, släkt och vänner. Därmed går vi miste om det sociala stöd som vi behöver för att 

uppnå god hälsa, menar han och hävdar att detta kan bidra till utbrändhet. 

 

Michel, Lundin och Otto (2001) menar att coping är ett begrepp som hjälper oss att förstå hur 

individen bemöter, försöker bemästra och anpassa sig till inre och yttre svårigheter. Astvik 

(2002) menar att coping handlar om hur individer hanterar stressande situationer. Enligt 

Astvik har författare som skriver om coping delade meningar om coping är en medveten eller 

omedveten strategi. Astvik hänvisar till författaren Lazarus som menar att coping kan vara 
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både medveten och omedveten. Coping kan med andra ord användas som en genomtänkt 

strategi, delvis medvetet genom automatik och den kan även användas omedvetet. Astvik 

menar att denna coping strategi som Lazarus står för, består av två övergripande coping 

funktioner. Dessa är: 

 

• Problemfokuserad coping har som syfte att genom handling förändra problematiska 

relationer mellan individ och omgivning. Denna typ av coping innefattar även 

problemlösning och informationssökning. 

• Emotionsfokuserad coping har som syfte att reglera känslorna genom strategier för att 

minska emotionellt obehag. Detta kan ske via exempelvis bagatellisering, undvikande, 

distansering och avskärmande. En annan typ av emotionsfokuserad coping är kognitiv 

omvärdering. Detta innebär att individen i sina tankar omtolkar en situation som han 

eller hon befinner sig i.  

Författaren menar att man i studier funnit att när individer känner att de kan påverka sin 

situation, så är det den problemfokuserade copingen som är den dominerande strategin. Då 

individen inte kan påverka sin situation, så är det den emotionsfokuserade copingen som är 

dominerande. 

 

Enligt Michel, Lundin och Otto (2001) föreligger det könsskillnader i vilka strategier man 

använder för att hantera stress. Hos kvinnor förekommer känslomässig coping oftare, medan 

det är vanligare att männen använder sig av problemlösande coping. Enligt Antonovsky 

(1991) handlar det inte bara om vilken copingstrategi en individ använder sig utav, utan 

istället hur många olika strategier som individen har, eller hur flexibelt dessa används. 

Dahlgren och Starrin (2004) menar att i tankemodeller om stress, är coping och socialt stöd 

centrala begrepp. Dessa begrepp används främst för att förklara varför inte alla individer som 

utsätts för påfrestningar blir sjuka. Tankemodellen innebär att för att bemästra stress och 

andra påfrestningar så måste man ha en förmåga att kunna hantera dem. Här är även socialt 

stöd en viktig del i att kunna hantera svårigheter.  

 

Enligt Hedin (1994) forskas det om sambandet mellan stöd och coping, det vill säga. hur 

stödet från den närmsta omgivningen påverkar den drabbades egna försök att hantera sin 

situation, vid till exempel sjukdom. Det som framkommit är att bra stöd från omgivningen 

tillför den drabbade värdefulla resurser och stärker dennes förmåga till coping. 
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6. Resultat 
Vi redovisar våra resultat genom att inledningsvis låta två av våra intervjupersoner berätta om 

sin situation. I livsberättelserna har vi följande teman: symtom, orsak, bemötande, socialt stöd 

och återhämtning. För att få kvalitativa helhetsbilder av varierande slag, valde vi en kvinna 

och en man med olika yrkesbakgrund. För att anonymisera våra respondenter har vi fiktiva 

namn och vi har också ändrat bakgrundsfakta som inte har betydelse för tolkningen av 

resultatet.  

 

6.1 En kvinnas berättelse  
Symtom och orsaker 

Stina 42 är gift, har två barn och bor i ett litet samhälle i Västa Sverige. Hon har en 

anställning som kafébiträde, men har det senaste året varit sjukskriven för utbrändhet. Hon har 

under flera år mått dåligt, men under det sista ett och ett halvt året innan hon blev sjukskriven, 

så började hon få extrema symtom. Livet bestod då bara av att gå till jobbet, gå hem och sova 

för att sedan orka gå till jobbet nästa dag. De symtom som visade sig var trötthet, orkeslöshet, 

ont i kroppen, migrän, bortdomningar, ingen livsgnista och folkskygghet. Stina fortsatte att 

arbeta ytterligare en månad trots ett kraftigt migränanfall som gjorde att det tog två veckor 

tills hon återhämtat sig. Varje rast låg hon i vilorummet och vilade för att orka med att arbeta 

eftermiddagen. En dag sa dock kroppen ifrån och hon var tvungen att sätta stopp. En släktings 

bortgång blev det som fick bägaren att rinna över. Stina uppger arbetet som den egentliga 

orsaken till sin sjukdom. Hon klarade inte längre av alla de krav som arbetet medförde. 

 

Bemötande 

Stina tog kontakt med läkaren som hon kände sen tidigare och denne sjukskrev henne 

omedelbart. Hon var nöjd med det bemötandet hon fick av läkaren. Hon uppskattade att hon 

själv fick avgöra om hon ville påbörja medicinering med antidepressiv medicin. Läkaren 

ställde krav på Stina, men detta upplevdes ändå inte negativt. Läkaren insåg att Stina drabbats 

av utbrändhet, men för att utesluta andra orsaker togs även prover på henne. Detta upplevde 

Stina som positivt eftersom hon då kände att de tog henne på allvar. Efter att läkaren fastställt 

diagnosen ordnades även en kuratorskontakt till Stina. Likaså fick hon råd att följa, vilka 

bestod av att hon skulle vara ute så mycket som möjligt. Det var bra med promenader, men 

det viktigaste var ändå att komma ut i dagsljuset. Kuratorn gav henne värdefulla ”nycklar” för 
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att kunna förändra gamla tankemönster, och råd för hur hon skulle tänka i stället. Där fick hon 

även prata av sig och sätta ord på sina känslor och tankar.  

 

Försäkringskassan hade Stina inte så bra erfarenheter av sen tidigare, men denna gång blev 

hon väl bemött och kände att de var väl insatta i vad utbrändhet handlade om. Fastän hon hade 

tre olika handläggare, så upplevde hon att alla var lika tillmötesgående mot henne. Vid ett 

tillfälle sov hon inte på natten för hon var så orolig att de skulle tvinga henne att börja 

arbetsträna trots att hon inte mådde bra. I stället lugnade de henne och förklarade att först och 

främst ville de att hon skulle må bra och efter det fick man diskutera hur hon skulle kunna 

komma tillbaka till arbetslivet. Det de däremot erbjöd var att hon skulle gå en 

stresshanteringskurs. Hon var beredd att prova och efter att hon varit där och hälsat på, så 

ringde hennes kontaktperson på försäkringskassan och frågade vad hon tyckte. 

Kontaktpersonen var också noga med att tala om för Stina att hon kunde ringa till hennes 

telefonsvarare och att hon skulle ringa upp så fort hon kunde.  

 

Socialt stöd 

Stina märkte en skillnad i stödet från personalen på arbetsplatsen, där vissa visade förståelse 

och andra inte. Chefen hade inte någon som helst förståelse för hennes sjukdom, och menade 

att den absolut inte hade att göra med arbetet, vilket Stina inte kunde hålla med om. Hon hade 

vid ett flertal gånger försökt prata med sin chef om sin arbetssituation, men inte fått någon 

respons. För en av hennes arbetskamrater tog det lång tid att förstå att Stina verkligen var 

sjuk, och detta först efter att en anhörig till Stina vid upprepade tillfällen förklarat för Stinas 

arbetskamrat hur situationen såg ut. Stina kände sig ifrågasatt för att hon var sjukskriven. En 

annan arbetskamrat förklarade för Stina att hon visste precis vad hon gick igenom, i och med 

att hon själv varit drabbad. Ifrån denne arbetskamrat fick Stina stöd och förståelse för sin 

situation, och hon kunde även diskutera sjukdomen med henne. I början av sjukperioden 

upplevde Stina att familjen förstod henne jättebra. Det var då hennes sjukdom var mer synlig, 

eftersom hon då var så orkeslös att hon knappt tog sig upp ur soffan och grät väldigt mycket. 

Likaså pratade familjen mycket om hur Stina mådde och detta ökade också förståelsen. 

Hennes föräldrar var mycket förstående och hjälpsamma, och även vänner som själva varit 

drabbade av samma sjukdom. Andra i hennes omgivning var dock inte lika förstående, 

framför allt de äldre hade svårt att inse Stinas situation, de tyckte att hon såg så pigg ut. Stina 

menade på att hon kanske såg fräsch ut, men invändigt i själen var det inte lika fräscht. Stina 

anser att hon fått mycket stöd från familjen, genom att de tagit över en del av 
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hushållsgöromålen. Hennes föräldrar ställde också upp med det som hon ville ha hjälp med. 

Den praktiska hjälpen betydde mycket för Stina, eftersom alla måsten då minskade. Hennes 

vänner brydde sig om henne och visade detta genom att ringa. Hon uppskattade detta eftersom 

hon tyckte det var svårt att själv ringa, i och med orkeslösheten. Det betydde mycket för 

henne att hon hade vänner som hon kunde prata med.  

 

Återhämtning 

Det som Stina själv ansåg som viktigt för hennes återhämtning var att hon fick långa 

sjukskrivningar, så att hon hade tid att stressa av mellan läkarbesöken. Hon beskrev att det var 

stressande både före och mellan läkarbesöken, då hon var orolig för att hon inte skulle få 

förlängd sjukskrivning. Något annat som hjälpte Stina i återhämtningsprocessen var 

solbehandlingar som kommunen ordnade. I början upplevde hon att det var jobbigt att gå dit, 

men efterhand blev det bättre då hon lärde känna andra sjukskrivna, vilket betydde mycket för 

henne socialt. På egen hand ägnade hon sig åt lite lätt trädgårdsskötsel, gick promenader, njöt 

av naturen och att befinna sig i nuet. En annan sysselsättning som Stina återupptog var 

sömnad. Detta hade hon inte ägnat sig åt under många år på grund av att hon känt sig stressad 

och därför inte kunnat koppla av. Vidare har hon lärt sig att uppskatta ensamheten, vilket hon 

avskydde förut. Hon arbetar hela tiden med att förändra sitt sätt att tänka, för at komma 

vidare. Stina menar även att hon lärt sig att ta det lugnt och att ta en dag i taget, men hon 

kunde se att det fortfarande var långt kvar innan hon var arbetsför. 

 

6.2 En mans berättelse 
Symtom och orsaker 

Sune 55 är gift, har tre barn och bor i ett samhälle i Väst Sverige. Han drev ett eget företag, 

men de senaste åren har han varit heltidssjukskriven för utbrändhet. Han arbetade under 

många år oerhört mycket, ungefär åttio timmar i veckan. Därutöver var han engagerad i 

många olika sammanhang. Han älskade sitt arbete och det betydde mycket i hans liv. Sune 

förträngde att han mådde dåligt och insåg därför inte att han behövde göra något åt sin 

livssituation. Under cirka ett års tid sov han endast några timmar per natt, men detta var han 

fascinerad av. Han såg det som en styrka att han kunde sova så lite, men ändå vara så pass 

fräsch och klara av arbetet. Det var omgivningen som först lade märke till Sunes allt mer 

konstiga beteende. De symtom som visade sig var att han bar sig märkligt åt, tappade synen 

med jämna mellanrum, hittade inte hem, kom inte ihåg saker och ting, förlade saker, kunde 
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periodvis inte gå. Kroppen sade ifrån många gånger, men han lyssnade aldrig på den. 

Symtomen gjorde att han till sist sökte läkarvård för han trodde att han drabbats av en 

hjärntumör.  

 

Bemötande 

Sune tog kontakt med vårdcentralen och den läkaren han träffade där sjukskrev honom. 

Läkaren var han väldigt nöjd med, han ansåg att hon var suverän. Sune fick massage under en 

tid, eftersom hans kropp värkte och var ledbruten. Han såg att det var hon som dragit igång 

allt och rättat till det för honom. Läkaren ordnade även en psykologkontakt till Sune, eller 

rättare sagt så kände han sig tvingad att gå dit. Eftersom Sune tidigare jobbat inom psykiatrin, 

så var han skeptisk till att han skulle gå till en psykolog. Han hade redan en bestämd 

uppfattning om vad det var för människor. Läkaren ansåg att han behövde prata om det 

trauma han gått igenom och ansåg då att en psykologkontakt var lämplig. Sune var där tio 

gånger, men ansåg inte att det var till någon större hjälp. Det han däremot upplevde var att 

han tyckte det var skönt att få prata om sig själv. Detta var något nytt som han aldrig hade 

gjort förut och han såg att han för första gången vågade göra det. Det stöd han fick därifrån 

var att försöka acceptera, att gilla läget. Detta var dock inte så lätt för Sune som hela livet 

arbetat och alltid haft en chefsposition. Likaså hade en stor del av hans liv förändrats då han i 

och med sjukdomen även blev tvungen att göra sig av med sitt företag. Efter flera års 

sjukskrivning går Sune nu bara till läkaren ett par gånger om året och får längre 

sjukskrivningsperioder. 

 

Sune har en kontaktperson på försäkringskassan, men anser annars inte att de varit till så 

mycket mer hjälp. Han tyckte att det var förnedrande att gå dit och berätta hur dåligt han 

mådde, för att kunna få hjälp. Han skulle velat vara oberoende av försäkringskassan, men 

ekonomiskt såg han att det var en omöjlighet. Någon rehabilitering ordnade inte 

försäkringskassan, utan det ordnade Sune själv och denna rehabilitering består av att han 

tillverkar träföremål. Försäkringskassan godkände hans rehabilitering. När han känt att han 

orkat och haft lust har han arbetat med detta några timmar om dagen. Sune upplevde att 

försäkringskassan såg honom som förbrukad och därför lade de inte ner så mycket energi på 

att få honom tillbaka. Samtidigt insåg Sune att om han själv på ett tydligare sätt hade krävt av 

försäkringskassan att de skulle göra allt för att få honom tillbaka på arbetsmarknaden, så 

kanske de hade satsat mer på honom. 
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Socialt stöd 

Sune upplevde att familjens stöd var fantastiskt. Speciellt barnen var otroliga, föräldrarna var 

också en tillgång. De vänner som funnits kvar har varit mycket betydelsefulla för Sune. 

Däremot var det många av hans vänner som försvann i och med att personligheten 

förändrades och behovet av stöd ökade. Tidigare företagskontakter som han även umgåtts 

med privat, drog sig tillbaka då företaget inte längre fanns kvar. Många i omgivningen 

förändrades också eftersom de inte visste hur de skulle bete sig, många förstod inte vad 

sjukdomen innebar och därför har de heller inte vetat hur de skulle hantera det. Sune upplevde 

att han blev utsatt för mycket elaka påhopp från människor i sin omgivning. Han fick 

kommentarer om att det var lätt att bli sjukskriven, och sedan att få pension. Kommentarer om 

att andra får jobba för att försörja sådana som dig, var också förekommande. Sune har ansett 

att oavsett vad folk än tyckte och tänkte, så upplevde han sin situation som skamlig. Stödet 

från familjen var han mycket nöjd med, även om det inte var så lätt alla gånger, eftersom han 

inte ville prata om hur han mådde. Barnen hjälpte honom så gott de kunde med praktiska 

göromål, och de hade även koll på honom så han inte tog ut sig för mycket.  

 

Återhämtning 

Sune har haft svårt för att visa utåt hur han egentligen mår, därför lärde han sig att dölja detta. 

Det innebar att han spelade en roll, för att kunna överleva och samtidigt kunna ha kvar sin 

image. Likaså var det viktigt för Sune att bearbeta sin sjukdom genom att raljera och driva 

med sjukdomen. Han fann en livskvalitet när han ägnade sig åt skapande verksamhet och såg 

att han fick sänka kraven för att må bättre. Sune menade också att det var viktigt att arbeta 

med sin situation och gilla läget. 

 

7. Resultatredovisning och analys 
7.1 Symtom och orsak 
Vi har sett att en enorm trötthet och orkeslöshet kännetecknat Stinas sjukdomsbild, vilket 

även till stor del överensstämmer med de övriga respondenterna. Sune skiljer sig däremot från 

de övriga i detta avseende. Hans främsta symtom är mer beteenderelaterat, men han har även 

fysiska symtom såsom synbortfall och svårigheter att gå. Ett annat synligt fysiskt symtom 

som en respondent uppgett har varit högt blodtryck och hög puls. En nedstämdhet är något 

som genomgående präglat våra respondenters sjukdom, där de upplevt att livsgnistan varit på 

väg att slockna. Jürisoo (2001) menar att det finns ett stort antal olika symtom som relateras 
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till utbrändhet. Dessa symtom är av mental, känslomässig, fysisk och beteendemässig karaktär 

och brist på motivation förekommer också. Många av de symtom som vi funnit i litteraturen 

om utbrändhet överensstämmer med de symtom som våra respondenter uppgett att de har eller 

haft. När det gäller motivationen så förstår vi att denna kan bli lidande, då orkeslösheten oftast 

verkar oöverstiglig.  

 

Deprimerad, koncentrationssvårigheter, och det tycker jag nästan att jag har 

fortfarande ibland, och man har svårt att i efterhand att klara det här med stress. /…/ 

Så att, men just det här att inte vilja gå upp på mornarna och överhuvudtaget, 

nedstämd och så, ja man tänkte dystra tankar.  (Siv) 

 

Och då har jag ju känt mig ja, alltså det sista, nu först börjar jag tänka klart, men jag 

har ju levt som i en burk alltså, det går inte att förklara. (Sven) 

 

Jürisoo (2001) menar att utbrändhet oftast är arbetsrelaterat. Detta kan vi se hos alla våra 

respondenter. Samtliga respondenter har före sjukskrivningen haft ett mycket högt 

arbetstempo. Sune har arbetat oerhört intensivt under sina yrkesverksamma år. 

 

Vi jobbade åttio timmar i veckan plus en väldigt massa engagemang på alla håll och 

kanter, så att vi jobbade nåt alldeles kollosalt.  (Sune) 

 

För Stina var det ett högt och stressigt arbetstempo som bidrog till ohälsan. Eftersom det var 

att serva kunder så var det en ständig tidspress att bli färdig med de beställda varorna i tid. Siv 

uppger också att hon haft ett stressigt arbetsklimat, eftersom detta var ett service yrke där det 

alltid är kunden som gäller. Stress och att alltid finnas tillhands för kunderna var något som 

hon upplevde på sin arbetsplats. 

 

Då kunde receptionen ringa upp till mig vid åtta, det står en kund här si och så, vad 

gör jag nu. Man fick springa upp och ned, man kunde stå i duschen och då fick dom 

vänta i fem minuter.  (Siv) 

 

För Sven och Siv har även organisationsförändringar varit en bidragande orsak till 

upplevelsen av ökad stress i arbetet. Jürisoo (2001) menar att det oftast är människor som är 
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starka och som vill mycket som drabbas av utbrändhet. Detta är något som vi sett varit 

genomgående i våra intervjuer.  

 

Utöver arbetssituationen uppger respondenterna att det även fanns andra utlösande faktorer 

som kan ha bidragit till utbrändheten. Exempel på övriga orsaker som de uppgett har varit; 

privata engagemang, kriser inom familjen, ekonomiska problem och dålig arbetsmiljö.  

 

Men så dog min mormor och det var droppen liksom.  (Stina) 

 

Så var det andra saker, ekonomiska kanske orsaker, men jag får jobba lite mer då.

     (Sofia) 

 

7.2 Bemötande 
Familj och Vänner 

I våra intervjuer har det varit genomgående att våra respondenter upplever sig ha blivit väl 

bemötta från sina familjer. Engman menar (2003) att när man är sårbar och befinner sig i en 

svår livssituation, så är bemötandet särskilt betydelsefullt. 

 

Familjen var mycket orolig, min mamma var jätteorolig. /…/ Min bror höll på, han var 

jätteorolig, han var mest orolig för att han vet ju lite mer om såna saker.  (Sofia) 

 

Familjen förstod det jättebra i början, för då är man ju så slut att man inta kommer ur 

soffan.  (Stina) 

 

Resultaten vi fått om bemötande från vänner har varit varierande. Respondenterna upplever 

sig ha fått både ett positivt och negativt bemötande. Enligt SOU (1999) styrs bemötande av 

vilka värderingar, attityder och vilken människosyn en människa har. Dessa formas också 

efter vilka samhällsvärderingar som råder. Sune uppger att han har haft många vänner som 

svikit när han blev sjuk. Likaså framkommer det att flera av dem blivit utsatta för elaka 

kommentarer från vänner i omgivningen.  
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Många tycker att man är utsugare, jag ser inte sjuk ut. Man ligger samhället till last 

och man får mycket gliringar, väldigt mycket elakheter får man väldigt ofta. Därför att 

det går ju an om jag haltade, då syns det ju att jag inte är bra.  (Sune) 

 

Respondenterna känner att det är svårt att ha en sjukdom som inte syns utanpå. De upplever 

att de inte får den förståelse som de skulle kunnat få om det varit en synlig åkomma. De ser 

friska ut och är relativt välfungerande, men när det ställs krav så klarar de inte av den pressen 

som ett arbete innebär.  

 

Utbrändhet det syns inte, ja det är klart i mitt fall syntes det att jag hade för högt 

blodtryck, ja vissa såna grejer då, så det går ju att se då. Det är en del va, men sen vad 

man har i resten av kroppen, det går ju inte egentligen att se på mig.  (Sven) 

 

Stina menar att de som själva varit drabbade av utbrändhet har visat ett positivt bemötande 

mot henne, medan andra vänner inte alltid förstått. De ser inte på henne att hon är sjuk och 

förstår därför inte varför hon fortfarande är sjukskriven. 

 

Men dom andra det är ju bara ryck upp dig, eller men nu har du väl börjat jobba? 

Men nu ser du väl jättepigg och fräsch ut.  (Stina) 

 

Sofia menar att alla inte förstått eller visat respekt när hon inte orkat prata, fastän hon sagt 

ifrån. Intervjuerna visar att respondenterna ofta känner att de upplevs som lata av 

omgivningen. Det framgår även att man kan känna sig värdelös då man inte längre har 

kapacitet att arbeta, vilket vi känner har att göra med samhällsvärderingar om att arbetet är det 

centrala i livet. Eftersom arbetet är en central del i livet och då man inte längre kan arbeta kan 

känslan av att vara betydelsefull försvinna. Dahgren och Starrin (2004) menar att om 

individen känner sig mindre värd och även tolkar det som att andra också ser individen som 

mindre värd, uppstår kanske en känsla av skam. Här ser vi en tydlig koppling till Sune som 

upplever det mycket skamligt att vara sjuk och beroende av samhället. Han upplever att 

utbrändhet är en skamlig sjukdom och han är rädd för att andra ska förknippa honom med 

utbrändhet. Han är rädd för att få den identiteten, att bli stämplad som utbränd. När människor 

som inte förstår sjukdomsbilden bemöter Sune negativt, kan hans självbild bli lidande och han 

ser sig själv som mindre värd och kan då känna sig stämplad av omgivningen.  
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För det är ju lite skamligt det jag har drabbats av. Lite skammens rodnad, det är 

pinsamt. Det är enormt pinsamt, det är mer nånting som svaga människor drabbas av.

     (Sune) 

 

Stina har känt en skillnad i bemötandet från yngre och äldre människor. Hon har upplevt att 

yngre människor har haft mer kunskap om vad utbrändhet innebär. Genomgående upplever 

dock respondenterna att många människor inte förstår vad utbrändhet innebär och därför vet 

omgivningen inte hur de ska bemöta dem. Enligt SOU (1999) anser forskare att information 

och ökad kunskap kan vara en möjlig väg till att förändra människors attityder och 

bemötande. 

 

Arbetsplatsen 

I dessa resultat ingår endast fyra av respondenterna eftersom Sune varit egen företagare, och 

inte hade något att bidra med till denna fråga. Flera av respondenterna har upplevt att chefen 

inte förstått och när det gällt arbetskamrater så har det funnits både förstående och icke 

förstående. Siv hade bara gott att säga om sina arbetskamrater, då de varit väldigt förstående 

och ställt upp. Sofia har fått ett bra bemötande från lärare, men var inte helt nöjd med 

klasskamraternas bemötande. Läraren hade tidigt varit uppmärksam och visat omsorg om 

henne. Sivs chef erbjöd Siv under sjukdomsperioden att ta en lägre tjänst, efter det att hon haft 

flera sjukskrivningar under en period.   

 

Det var i början av 2001 som jag hade utvecklingssamtalet med min närmaste chef. 

Han erbjöd mig då att ”kliva av” min chefstjänst och städa rum istället.  (Siv) 

 

Sjukvården 

Sune och Stina uppger att de varit nöjda med sjukvårdens bemötande och att deras läkare varit 

mycket bra.  

 

Men hon har ju vart toppen. Hon har ställt krav på mig men ändå vart toppen och så 

kuratorn som jag fick också då, det ordnade hon ju direkt. Det har ju funkat jättebra 

och hon har ju tagit prover också ändå, fastän hon enna insåg att det var det här. Hon 

har aldrig nonchalerat det.  (Stina) 
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Övriga respondenter har blivit både bra och dåligt bemötta. Sofia sökte hjälp vid två tillfällen 

och var inte speciellt nöjd vid första tillfället eftersom hon inte upplevde sig bli tagen på 

allvar då. Däremot vid andra tillfället, då hon träffade en annan läkare, så förstod läkaren 

allvaret i hennes situation. Sven däremot ansåg att läkarna knappt lyssnade på honom. 

 

Försäkringskassan 

Stina är mycket nöjd med det bemötandet hon fått från försäkringskassans personal, även Siv 

är mycket nöjd.  

 

Det är så att dom som jag har mött har varit så införstådda i detta vad utbrändhet är, 

så jag har bara positiva grejer att säga.  (Stina)  

 

Däremot är Sune och de andra respondenterna inte speciellt nöjda över det sätt på vilket de 

blivit bemötta. Sven som har upplevt både bra och dåligt bemötande, menar att det beror på 

vad det är för person man mött på försäkringskassan. Han menar också att det tog för lång tid 

innan han fick den ekonomiska ersättningen.  

 

Ja, det är gott att man slipper å ha med dom att göra så mycket.  (Sven) 

 

7.3 Socialt stöd 
Familj och Vänner 

Enligt Hedin (1994) finns det olika former av socialt stöd. Det kan till exempel vara feedback 

praktisk hjälp, vägledning och råd, känslomässigt stöd och nätverksstöd. Sune och Stina har 

upplevt att de fått bra stöd från familjen, vilket även de andra respondenterna fått. Perski 

(2002) har genom sitt arbete på en forskningsmottagning för stressjukdomar sett att under den 

första fasen när individen drabbats av utbrändhet, är behovet av mänskligt omhändertagande 

med mycket stöd och stor förståelse oerhört viktigt. Sune uppgav att han fått hjälp av sina 

barn när han arbetat med sin rehabilitering. De har även sett på honom när han behövt lägga 

av och då har de sagt till honom. Stina och Sofia uppskattade den praktiska hjälp som de fick 

med hushållsgöromålen, då detta avlastade dem. Sofia var även nöjd med den hjälp hon fick 

med barnen och även ekonomisk hjälp för att kunna åka bort och få miljöombyte. Behovet av 

att dra sig undan från alla yttre krav som deras liv bestått av är viktigt menar Perski och detta 

gäller speciellt kvinnor.  
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Ja att man blev avlastad, så försvann ju kravet att jag måste gå upp och göra middan, 

och jag måste göra det, och jag måste göra det. Alla måstena att man fick bort dom då 

och sen likadant då att det fanns människor som man kunde prata med, att man liksom 

fick ösa ur sig.  (Stina) 

 

Sven uppgav att det var stödjande att känna att frun stod bakom beslut om arbete och allt vad 

det innebar, i samband med sjukskrivningen. 

 

Man hinner ju tänka en del som man kanske inte hunnit förut då och reflekterat dels på 

jobb och allt, vad som är viktig. Och då har hon sagt att det spelar ingen roll vad du 

väljer så kommer jag att stötta dig va.  (Sven) 

 

Sune och Stina känner att de haft ett bra socialt stöd från de närmsta vännerna. Sune är dock 

besviken över att flera av de han trodde var hans vänner svikit, när han blev dålig. Stina 

menar att eftersom man själv inte så gärna ringer, så har det varit bra att vännerna ringt och 

visat att de brytt sig. Jürisoo (2001) menar att det är viktigt för individen att känna stöd från 

sitt nätverk. Har individen ett fungerande nätverk med människor som bryr sig och förstår vad 

sjukdomen innebär, så kan sjukdomsprocessen underlättas. 

 

Dom har ju liksom brytt sig och dom har ringt för det är ju så liksom att man ringer 

gärna inte. Även om man är hemma hela tiden, så gör man inte det. Man lever i sin 

egen lilla bubbla skulle man kunna säga. (Stina) 

 

Arbetsplatsen 

Stina har fått ett gott socialt stöd från en av sina arbetskamrater. Hon betydde mycket för 

henne under den tiden som hon fortfarande orkade arbeta. Till henne gick Stina när hon ville 

prata och hade frågor om olika symtom. För de andra respondenterna har stödet sett olika ut. 

Sofia hade en lärare som gav henne råd, som hon då inte var mottaglig för. Siv har fått stöd 

från sina arbetskamrater i form av blommor och kort då hon var sjuk och Sven har fått ett 

telefonsamtal från sin nya arbetsplats, men framförallt mycket socialt stöd från den gamla 

arbetsplatsen. Han har även själv sökt socialt stöd från gamla arbetskamrater och menar att det 

nog är därför som han haft så bra stöd. Övervägande kan vi se att respondenternas chefer varit 

dåliga på att ge stöd, vilket är något man märker att de saknat eller skulle velat ha mer av. 
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Perski (2002) menar att det är viktigt att alla i ett arbetslag delar på belastningar och att 

cheferna belönar sina medarbetare och visar dem uppskattning. 

 

Ja nu har jag i och för sig sökt stöd själv ibland då va. Även gamla vänner på xxx och 

alla. Jag har ryckt i alla trådar, när jag har orkat alltså. Som alla underbara 

människor jag träffat i mitt liv alltså, det är ju dom jag har försökt, men jag kanske 

inte fått så mycket stöd om jag inte gjort det. (Sven) 

 

Sjukvården 

Från sjukvården har Stina och Sune fått ett bra socialt stöd. De har blivit erbjudna 

samtalskontakt och fått råd och stöd att till exempel gå ut och gå och att försöka tänka i nya 

banor. De har fått ett antal verktyg att använda för att komma vidare.  

 

Ja, det är ju läkaren som har gett mig tips. Det här att man ska ut och gå, och det 

tycker jag är ett stöd och hjälp egentligen, att hon talade om det att solen och det här 

är så viktigt. /.../ Och sen nu så att kuratorn att man fick prata av sig och sen får man 

reda på saker. /…/ Det är ju hela tiden dom här nycklarna hur man ska tänka och göra 

för att förändra, man måste förändra. (Stina) 

 

Sune var kritisk till samtalskontakten, men upplevde ändå att det var positivt att få prata om 

sig själv, vilket kan upplevas som ambivalent, då han inte vill vara hjälpbehövande men ändå 

på något vis upplever samtalen positivt. Sofia blev också erbjuden en samtalskontakt, men 

Sven och Siv blev inte erbjudna det. Detta är något som Sven ansett skulle varit betydande för 

honom under sjukdomsperioden. Sven poängterade ett flertal gånger under intervjun att han 

tyckt att det skulle varit bra att ha en professionell att prata med. Däremot fick Siv kontakt 

med en kurator genom en anhörig.  

 

Försäkringskassan 

Stina och Sune har delade meningar om vilket stöd försäkringskassan gett. Stina är mycket 

nöjd och menar att de stöttat henne till fullo. De har erbjudit henne att gå en stresshanterings 

kurs, där hon får komma och gå beroende på hur hon mår. Sune däremot anser att han inte har 

fått något socialt stöd från försäkringskassan, men menar att han heller inte har varit direkt 

samarbetsvillig. Siv är mycket nöjd och känner att hon alltid blivit förstådd, aldrig blivit 

ifrågasatt hur hon mår. Sofia och Sven anser att de inte fått någon hjälp alls från 
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försäkringskassan, förutom den ekonomiska ersättningen. Sofia och Sven är de som har 

kortast sjukskrivningsperiod och även de som varit minst nöjda med försäkringskassan. Detta 

ser vi kan ha att göra med att de varit sjukskrivna så kort tid och att det därför inte funnits tid 

för att sätta in rehabiliterande resurser. 

 

Försäkringskassan får du glömma då liksom, där får man ingen, jag upplever det så 

att man får ingenting därifrån. Ingenting kan man, kan jag inte säga, ersättning 

kanske, men efterlång tid och så vidare. (Sofia) 

 

7.4 Återhämtning 
Sune har dolt för omgivningen hur han egentligen mått, eftersom han haft svårt att visa det. 

För att överleva och bearbeta sin sjukdom så antog han en roll, raljerade och skämtade om 

sjukdomen. Han har inte helt accepterat sjukdomen och flyr med andra ord från problemet på 

detta sätt.  

 

Så man får raljera och driva lite med det. Det är ett sätt att komma vidare, bearbeta 

det på va. /…/ Och sen lär man sig att dölja, man är hiskeligt duktig på det. Det blir 

väl en, därför man vill själv överleva och så har man ju en image. /…/ Så det är 

mycket teaterspelande.  (Sune) 

 

Detta var strategier som han tog till i sin situation. Dessa strategier är vad Astvik (2002) 

beskriver som emotionsfokuserad coping, där man bland annat bagatelliserar och distanserar 

sig från det obehagliga. Vid problemfokuserad coping förändrar man den problematiska 

situationen genom handlande. Sune har fått lära sig att försöka gilla läget, vilket vi ser är en 

problemfokuserad copingstrategi där man arbetar med att förändra sitt tankesätt. Likaså ägnar 

Sune sig åt skapande verksamhet för att finna glädje och mening i tillvaron. I början av Stinas 

sjukdomsperiod tog hon ofta omvägar under promenaderna för att slippa möta bekanta, vilket 

innebär att hon använde sig av en emotionell copingstrategi i dessa situationer. I nuläget 

använder Stina sig mer av problemfokuserade copingstrategier. Hon arbetar hela tiden på att 

förändra sitt sätt att tänka och på att klara av stressiga situationer. Hon tar en dag i taget och 

har även lärt sig att njuta av ensamheten. Stina ägnar sig även åt trädgårdsskötsel, sömnad och 

tar dagliga promenader. Detta är strategier för Stina i hennes återhämtning. Siv har genom ett 
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positivt tänkande lärt sig att komma vidare. Hon menar att inget blir bättre av att man fastnar i 

ett negativt tänkande när det gäller sjukdomen. 

 

Det är lite upp till dig själv hur du mår. Bestämmer jag mig för att jag ska må 

jättedåligt, jag menar det går ju inte. Man har ju så mycket att va tacksam för att man 

kommit ur det här. (Siv) 

 

Sven har på ett problemfokuserat sätt tagit tag i sin situation, då han sökt socialt stöd från sina 

vänner. Sofias strategi är att ta en bit i taget och undan för undan komma tillbaka. Genom att 

klara första steget ger det henne positiv energi att gå vidare till nästa steg. 

 

8. Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva och analysera människors upplevelse av det bemötande 

och sociala stöd de fått från omgivningen i samband med utbrändhet. Utifrån detta har vi 

formulerat våra slutsatser, men även sett på orsaker till sjukdomen och även vad individerna 

har haft för strategier i sin återhämtning. Genomgående har vi inte sett någon skillnad 

åldersmässigt/yrkesmässigt vad det gäller orsaker, bemötande, socialt stöd och återhämtning. 

Respondenternas ålder och yrke har med andra ord inte haft någon betydelse för studiens 

resultat. 

 

8.1 Orsak kan relateras till både arbetsliv och privatliv 
Det vi har kommit fram till i vårt resultat är att en för stor arbetsbelastning där man arbetar 

mer än heltid och ett arbetsklimat som är stressigt har varit orsaken till att våra respondenter 

drabbats av utbrändhet. Utöver detta har våra respondenter även haft ett högt tempo i 

privatlivet, vilket bidragit till deras sjukdom. När arbetslivet har tagit så stort utrymme, har 

det bara behövts en utlösande faktor i privatlivet exempelvis ekonomiska problem för att få 

”bägaren att rinna över”.  

 

8.2 Professionellas förståelse för utbrändhet 
När vi ser på resultatet från bemötande och socialt stöd så visar det att professionella i regel 

har varit införstådda i vad utbrändhet innebär och detta har medfört att våra respondenter 

oftast känt sig väl bemötta. Detta var ett resultat som förvånade oss eftersom vi genom medias 

debatter sett att samhället har en negativ bild av utbrändhet och att många inte känt sig 
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betrodda när de sökt professionell hjälp. Det som varit tydligt i våra resultat är att de som haft 

kortare sjukskrivningsperioder inte varit lika nöjda med det professionella stöd de fått. De har 

inte känt att de professionella har tagit dem på allvar. Detta tycker vi dock är förståligt 

eftersom det krävs samordning mellan olika instanser för att skapa stödjande resurser, vilket 

tar tid och därför inte hinns med under en tre månaders sjukskrivning.  

 

8.3 Familj och nära vänners betydelse 
Genomgående ser vi att respondenterna fått bra bemötande och socialt stöd från sina familjer 

och närmsta vänner. I resultatet av socialt stöd ser vi en skillnad mellan män och kvinnor. 

Kvinnorna framhäver att den praktiska hjälpen i hemmet har varit en avlastning för dem, då 

kraven på dem själva minskat, men även att de haft vänner som hört av sig har varit 

betydande. Männen har mer uppskattat det känslomässiga stödet och att ha vänner som bryr 

sig om dem. Här ser vi att ett bra socialt nätverk har betydelse för individens tillfrisknande. 

En av respondenterna uppgav att framförallt familjens stöd varit en förutsättning för hans 

återhämtning. Hade han levt ensam så tror han att tillfrisknandet varit oerhört svårt. 

 

8.4 Okunskap om utbrändhet 
Det som är utmärkande är att människor ute i samhället verkar ha dålig kunskap och förståelse 

för vad utbrändhet innebär. Det verkar som det finns en stor okunskap om sjukdomen och 

kanske är det så överlag med sjukdomar som inte är synliga med blotta ögat. Respondenterna 

upplever själva att det är svårt när inte sjukdomen syns. Det hade som en av respondenterna 

uttryckt varit lättare om han hade haltat.  

 

Likaså var respondenternas chefer oförstående om problemet. Vi upplever att cheferna är så 

inriktade på att få arbetsplatsen att fungera tillfredsställande och att de är så måna om den 

ekonomiska vinsten att det inte finns plats för problem med anställda. Våra respondenter har 

upplevt att cheferna inte tagit sig tid att bry sig om dem när de blivit sjukskrivna. Vi upplever 

att cheferna vill ha tillbaks dem i arbete så fort som möjligt, men att det är för arbetets skull 

inte för själva individen. Med andra ord så ser man inte alltid till människans välbefinnande 

utan är mer intresserad av vad hon eller han producerar. Samhället i dag är uppbyggt på att 

man kan producera så mycket som möjligt på kortast möjliga tid, vilket kan medföra att 

sjukdomen bara fortsätter att öka. 

 



   

 37

8.5 Konsekvenser 
I vårt resultat framkommer hur flera av våra respondenter påverkats av hur de upplever 

omgivningens bemötande. De har känt sig sårade när omgivningen fällt kommentarer om 

deras sjukdomstillstånd. De uppfattar ofta omgivningens reaktioner och kommentarer 

negativt, fastän det kanske inte alls var avsikten. Kommentarer som till exempel ”vad du ser 

pigg ut” kan vara uttryckt i bästa välmening, men ändå kännas sårande eftersom ohälsan sitter 

inombords och inte syns utanpå. Många känner sig misstrodda av omgivningen. Här ser vi en 

koppling till Cooleys spegeljag, som vi hämtat från Trost och Levin (2004) som innebär att 

personerna ser på sig själva på samma sätt som de upplever att andra ser på dem. I enlighet 

med interaktionistisk teori påverkas självbilden av: 

 

• Deras egen uppfattning om hur andra ser på dem 

• Deras föreställning om hur andra personer bedömer (eller dömer) dem 

• Ur dessa föreställningar uppstår en självkänsla som är positiv eller negativ 

 

Samhälleliga värderingar om betydelsen av att vara självförsörjande, ha ett arbete som är högt 

värderat, ha god inkomst och vara högpresterande påverkar självbilden och innebär också en 

risk att den som inte till fullo lever upp till kraven betraktas, eller betraktar sig själv, som 

avvikare eller som svag i olika avseenden. Detta kan leda till en försämrad självbild, där man 

ser sig som mindre värd. Det finns även en allmän föreställning om att det är svaga människor 

som drabbas av utbrändhet. För många kan utbrändhet därför upplevas som förenat med 

känslor av skam, vilket också påpekats av flera respondenter. De är rädda för att bli stämplade 

som utbrända och för att de inte ska kunna komma ur den rollen. De olikheter som kan 

skönjas i respondenternas sätt att hantera sina svårigheter kan relateras till förekomsten av 

stöd i nätverket eller den nära omgivningen, från det professionella nätverket, från 

arbetsplatsen och från familj och vänner. De som upplever sig ha ett bra stöd från andra i sin 

omgivning, som har människor omkring sig som känner till och förstår problematiken, 

förefaller att på ett bättre sätt kunna värja sig mot upplevelser av skam, stämpling och 

utsatthet. Gustavsson (1998) refererar till Goffman som förklarar detta på följande sätt: 

 

Det tycks också vara möjligt för en individ att misslyckas med att leva upp till vad som 

faktiskt fordras av honom men ändå vara relativt oberörd av detta tillkortakommande; 
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han kan avskärma sig i sin alienation, slå vakt om sina högst privata 

identitetsföreställningar och så känna sig som en fullt normal människa, medan det för  

honom istället blir vi som inte är riktigt mänskliga. (s. 231) 

 

I vår studie är det de personer som har starka nätverk och som upplevt stöd från 

omgivningen som förmår att upprätthålla sitt eget perspektiv och inte bry sig så mycket 

om eller i så hög grad påverkas av omgivningens syn på utbrändhet. I respondenternas 

ögon skulle de som däremot utdelar negativa kommentarer vara de som är ”omänskliga”. 

För att inte bry sig så mycket om vad andra tycker och tänker så tror vi att man måste ha 

kommit långt i sin återhämtning, vilket vi kan se att några av respondenterna har gjort. 

Personliga värderingar och tidigare erfarenheter, samt den roll respondenterna tidigare haft 

i yrkeslivet har självklart även betydelse för möjligheterna till återhämtning och för hur de 

klarar av att hantera svårigheterna i samband med utbrändhet. Att förlora en tidigare högt 

värderad roll som gett framgång och status i både yrkesliv och privatliv är förenat med 

större omställning och kräver andra strategier, än situationer där omställningen inte är lika 

påtaglig. 

 

8.6 Återhämtningens betydelse 
I respondenternas återhämtning har vi sett att det är mycket viktigt att de förändrar sitt 

tankesätt. Fler av dem har fått detta råd från samtalskontakt eller läkare. Detta är något som de 

arbetar på, bland annat att gilla läget och att tänka på ett annat sätt, för att må bra. Vi ser att 

detta är en problemfokuserad coping strategi, där man arbetar med förändringar.  

 

Det som vi ser har bidragit till återhämtningen är att respondenterna har använt den strategi 

som de själva ansett passat dem bäst. En del har upplevt det positivt och hälsosamt att vistas 

ute, att promenera och bedriva lättare trädgårdsskötsel, medan andra har funnit det skönast att 

i ensamhet vistas i sitt hem. Vi ser i vår studie vikten av att återhämtningen är 

individanpassad. Flertalet av respondenterna uppgav att samtalskontakten varit oerhört viktig 

för dem, att ha någon utifrån att ventilera sina känslor och tankar med. De som inte haft någon 

samtalskontakt saknade detta. De upplevde att det skulle varit bra att ha någon att diskutera 

sina problem och funderingar med. 
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9. Slutord 
Eftersom det verkar finnas så lite förståelse och kunskap i samhället, så ser vi att man behöver 

höja kunskapsnivån om utbrändhet. Det finns mycket litteratur om ämnet, men det hjälper inte 

om inte människor läser den. Vi tror att det skulle behövas mer information direkt ut på 

arbetsplatserna, där man började med att informera ledningen och därefter de anställda. Vi 

anser även att man skulle kunna ha informationsblad på exempelvis Apoteket, eftersom de 

informerar om många andra sjukdomar. Informatörer skulle även kunna åka runt och 

informera på gator och torg. 

 

En svaghet med information skulle kunna vara att människor inte tog till sig informationen 

om det blev för mycket. Vi inser att alla sjukdomar är lika viktiga att sprida kunskap om, men 

just nu är utbrändhet ett accelererande folkhälsoproblem och därför bör detta prioriteras nu. 

 

Vi fann i Perski (2002) ett frågeformulär som används vid stressmottagningen på Karolinska 

Institutet. Detta är ett formulär för att kontrollera hur man mår, om man har tecken på 

utbrändhet. Vi ansåg att det var intressant att ha med som bilaga i vår studie, då det på ett 

tydligt sätt visar genom frågorna vad utbrändhet kan innebära.  

 

När vi sökt tidigare forskning om bemötande vid utbrändhet eller om psykisk ohälsa, så har 

det varit svårt att hitta material om detta. Däremot har vi funnit forskning om bemötande vid 

funktionshinder och inom äldreomsorgen. Här kan vi se att det saknas forskning om 

bemötande inom detta område. I och för sig anser vi att bemötandet bör se snarlikt ut vid alla 

möten mellan människor men eftersom okunskapen verkar vara så stor inom detta ämne, så 

behövs det forskning specifikt på bemötande kring utbrändhet. 

 

När vi ser på vårt resultat så har tankarna kommit på hur viktigt det är med rehabilitering. 

Samhället måste satsa tid och resurser för att kunna få tillbaks individen i ett ordinarie arbete. 

Detta är något som vi ser att man skulle kunna gå vidare och undersöka i framtida forskning. 

Syftet med en ny studie skulle då kunna vara att man undersökte på vilket sätt man skulle 

kunna få individen tillbaka till arbetslivet och då både för individens och samhällets skull. Vi 

har redan lite tankar om hur man skulle kunna gå till väga med ett sådant arbete. Perski (2002) 

menar att man bör se till hela människan under rehabiliteringen. Han menar att man ska samla 

expertis från olika områden till exempel läkare, kuratorer, sjukgymnaster, försäkringskassa 
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med flera i ett team, där man samarbetar för att på bästa sätt kunna hjälpa individen tillbaka 

till ett välfungerande liv, där även arbetslivet är inkluderat. Kanske krävs det att individen 

ändrar yrkesinriktning. Detta är en lång process, som med utgångspunkt i ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt, bör syfta till att varje enskild individ och dennes 

förutsättningar och resurser tas tillvara. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Kön: 
Ålder: 
Civilstånd: 
Utbildning/Arbete: 
 
1. Sjukdomsbild 
Vilka symtom på ohälsa hade du? 
När fick du diagnosen? 
Hur länge hade du mått dåligt innan du sökte hjälp? 
Ev: följdfråga 
Hur länge har du varit eller var du sjukskriven? 
Hur mår du nu? 
Ev: Har du efter sjukskrivningsperioden haft känningar av din utbrändhet? 

 
2. Bemötande 
Hur har du känt dig bemött under perioden av utbrändhet? 
- från familj och vänner? 
- från arbetsplatsen? 
- från sjukvården? 
- från försäkringskassan? 
 
3.Socialt stöd  
Hur reagerade familj och vänner när du sökte hjälp? 
Ev: följdfråga 
Vilket stöd fick du av familj och vänner? 
Upplevde du att du fick tillräckligt stöd? 
Om ja, Vad var bra? 
Om nej, vad hade du velat ha för stöd? 
 
Vilket stöd har du fått från professionella? 
Är du nöjd med det stöd du fått? 
Om ja, vad har varit bra ? 
Om nej, vilket stöd hade du velat ha? 
 
Vad har varit viktigt för dig i din återhämtning? 
 
Avslutning 
Vad hade du för tankar om utbrändhet innan du själv drabbades? 
Hur tror du att andra uppfattar utbrändhet? 
Vad har det här lärt dig? 
Vad skulle du säga till andra som är i samma situation? 
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Bilaga 2 
Karolinskas utbrändhetsformulär 
Besvara nedanstående frågor utifrån hur du känt dig den senaste tiden. Skriv in det alternativ 

som bäst stämmer in på dig. 

0= nej   1= ja 

Har du under det senaste året upplevt 

� Allvarliga svårigheter i ditt arbetsliv, studier eller familjelivet 

� Stor ökning av arbetstid, ansvar eller belastning i livet 

� Allvarliga händelser eller stora negativa förändringar i livet 

� Allvarliga problem med dina relationer 

� Allvarliga problem med din ekonomi 

 

1= Aldrig   2= Sällan   3= Ibland   4= Ofta   5= Alltid 

Har du under den senaste månaden upplevt eller haft problem med att: 

� Komma ihåg namn, datum eller ärenden du ska göra 

� Komma ihåg saker som är/varit viktiga för att utföra ditt yrke 

� Fullfölja en tankebana 

� Föra samtal med dig själv 

� Orientera dig i tid eller rum 

� Kortvarig känsla att vara frånvarande 

� Koncentrera dig på en längre text, nyhetsartikel eller bok 

� Göra flera saker samtidigt 

� Göra saker under tidspress 

� Lätt bli stressad 

� Tunnelseende 

� Överkänslighet för ljud, ljus eller lukter 

� Somna 

� Vakna tidigt och inte kunna somna om 

� Ökat sömnbehov 

� Vara trött för jämnan 

� Känna den sortens trötthet som inte går att vila bort 

� Dina ”batterier” är uttömda 

� Du har fått nog av livet 
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� Stor infektionskänslighet 

� Överkänslighet för smärta 

� Problem med mag- tarmkanalen 

� Problem med extra hjärtslag eller snabb puls 

� Problem med andningen eller ont i bröstet 

� Problem med balans, yrsel eller tinnitus 

� Problem med herpes eller andra hudproblem 

� Problem med muskeldarrningar eller ryckningar 

� Problem med muskelsvaghet eller domningar i armar eller ben 

 

� Humöret har blivit vacklande 

� Var mer lättrörd känslomässigt 

� Vara mera irriterad eller ilsken 

� Kontrollera dina känslor 

� Du känner mycket oro eller ångest 

� Du känner dig väldigt ledsen 

� Du känner dig deprimerad 

 

Svarar du Ja respektive 4 eller 5 på de flesta av frågorna så är det dags att söka professionell 

hjälp. 

 

utdrag ur ”Ur balans” Perski, A. (2004).  


