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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen har varit att genom intervjuer undersöka vad människor som varit 

utbrända menar att orsakerna till att de inte kunde hantera sin livssituation var. Resultatet 

visar att de menar att krav och förväntningar som deras omgivning och som de själva har 

ställt är anledningen till att de har blivit utbrända. Krav som varierar från att vara en duktig 

medarbetare, en duktig förälder, på att alltid vara tillgänglig, till att göra rätt val. Krav som 

till slut har blivit för mycket, eftersom de inte har kunnat balansera dem på ett rimligt sätt. 

Kraven har fungerat som stressorer och de har i sin tur utlöst fysiska reaktioner som till slut 

har blivit övermäktiga. Det är viktigt att vi ändrar vår syn på sjukdomar som innebär att det 

finns ett direkt samband mellan orsak och verkan och istället börjar se människan som en 

helhet, eftersom det finns mentala tillstånd som beror på flera faktorer och som kan orsaka 

fysiologiska förändringar. Resultatet visar också att när människor får möjlighet till 

eftertanke och reflektion kan de förändra sitt liv så att de åter känner att de kan hantera sin 

livssituation och att de åter hittar meningen i livet. 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 
Ett fenomen som varit föremål för olika debatter och undersökningar de senaste åren är den 

ökade stressen i samhället. Stress är en naturlig reaktion när människor blir utsatta för ett hot 

av t ex fysisk eller psykologisk art, och det är en akut och kortvarig reaktion. Att människor 

till och från känner sig stressade är därför helt naturligt. Men när stressen övergår till 

utbrändhet handlar det om något helt annat. Stress och är inte samma sak eftersom utbrändhet 

är en process som ofta pågår under flera år. När stressen upplevs som negativ samtidigt som 

det uppstår obalans mellan krav och förmåga som blir den till ett problem. Under de senaste 

åren har antalet personer som är sjukskrivna för olika typer av stressreaktioner ökat kraftigt, 

vilket har medfört stora kostnader för samhället. Problemet med utbrändhet är inte bara ett 

samhällsproblem utan det är främst ett problem för de individer som drabbas. Människor som 

blir utbrända mår mycket dåligt. Det svenska samhället har under 1990-talet genomgått 

snabba förändringar, vilket bl a har inneburit att kraven på individernas anpassning har ökar. 

Minskade resurser i kombination med ökade prestationskrav gör att fler människor upplever 

sig stressade idag jämfört med tidigare.1 Man hör allt oftare att människor berätta hur de inte 

längre kan sova på nätterna, att de glömmer saker eller att de ständigt har ont i magen för att 

de inte hinner med. De finns en längta efter stillhet och ro, där man bara ska få vara sig själv. 

Utbrändhet är ett tillstånd som yttrar sig fysiskt på många olika sätt men som verkar ha sin 

grund i psykologiska reaktioner. När jag nu skriver den här uppsatsen om utbrändhet, som det 

avslutande arbetet på Människa-Natur-Religionsprogrammet, ser jag en möjlighet att använda 

de olika perspektiv på människan som vi har studerat under de här åren, dvs det biologiska, 

det kulturella och det religiösa perspektivet. Genom att kombinera de olika perspektiven tror 

jag att det finns en möjlighet att närma sig problemet. 

1.2. Syfte och frågeställning 
I samhällsdebatten men även i den forskning som har gjorts kring problemet utbrändhet har 

fokus varit på stress i arbetslivet och på de fysiska problem som det orsakar. Vilka de 

existentiella problem är, som kan ha vara orsaken till att människor har svårt att hantera sin 

livssituation, har man inte diskuterat i samma omfattning. Syftet med uppsatsen är dels att 

beskriva fenomenet utbrändhet och vilka faktorer i samhället som kan vara en bidragande 

                                                 
1 Källa 52, Jäktad, pressad – utbränd (2000), passim 
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orsak, dels att lyfta fram hur personer som har varit utbrända ser på fenomenet och om och i 

så fall hur det har påverkat deras syn på livet. 

 

 Vilka faktorer i samhället är det som kan ha bidragit till att allt fler människor blir 

sjukskrivna för utbrändhet? 

 Vad menar de som är utbrända är orsaken till att de inte klarat av att hantera  

sin livssituation? 

 Har utbrändheten förändrat deras inställning till livet? 

1.3. Metod och avgränsning 
I uppsatsen har den fenomenografiska ansatsen använts för att svara på de frågor som ställts, 

den innebär att man fokuserar på hur något uppfattas vara, inte hur det faktiskt är. När man 

vill få en uppfattning om de existentiella dimensionerna i en människans liv är den kvalitativa 

intervjun ett lämpligt redskap. Materialet i undersökningen har därför samlats in genom 

intervjuer med fem kvinnor, som själva har varit sjukskrivna med diagnosen utbrändhet (eller 

med liknande diagnos). Materialet från intervjuerna delades utifrån kvinnornas egen 

uppfattning om fenomenet utbrändhet, in i olika beskrivningskategorier som sedan gavs en 

mer analytisk beskrivning. 

1.4. Disposition 
I kapitel två görs en definition och forskningsöversikt till fenomenet utbrändhet. Här 

presenteras också en del av den litteratur som har skrivits i ämnet men även litteratur i ämnen 

som har med livsfrågor att göra. Hur arbetet med intervjuerna har genomförts samt en mer 

utförlig beskrivning av ansats och metod görs i kapitel tre. I kapitel fyra görs först en kort 

beskrivning av informanterna sedan redovisas och analyseras intervjusvaren som är indelade i 

ett antal beskrivningskategorier. I det avslutandet kapitlet diskuterar jag resultatet kopplat till 

vad som tidigare är skrivet inom ämnet.  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1. Förklaring och definition av begreppet utbrändhet 

2.1.1. Stressorer 

Utan stress skulle människor inte ha överlevt genom tiderna skriver Krauklis och Schenström. 

Att bli stressad i en situation där man utsattes för ett fysiskt hot var nödvändigt eftersom 

skulle man överleva gällde det att kämpa eller att fly. I sådana livshotande situationer reagerar 

kroppen med att omfördela blodet till musklerna, blodtrycket och pulsen går upp, socker och 

fettsyror omsätts till energi, allt för att vi ska få tillräckligt mycket energi och kraft för att 

springa eller för att slåss. Koncentrationsförmågan ökar medan förmågan till medkänsla 

underordnas den egna överlevnaden. Klarar vi av att bemästra hotet så varvar kroppen ner för 

att återhämta sig. Idag utsätts vi, främst i västvärlden, inte för så många fysiska hot utan 

istället är det psykiska eller sociala hot som drabbar oss. Den kroppsliga reaktionen på hotet 

är densamma, men skillnaden är att vi inte får utlopp för den på samma sätt. Det gör att 

reaktionen istället för att vara till hjälp har blivit till en fara för vår hälsa. Det som gör att vi 

upplever stress är påfrestningar i vår fysiska eller psykiska miljö och de kan delas in i tre 

olika typer av stressorer. De fysiska stressorerna, som olika typer av buller, de sociala 

stressorerna, som arbetslöshet, skilsmässa, byte av arbete och de psykologiska stressorerna, 

som för mycket eller för lite information, eller när våra förväntningar inte stämmer överens 

med verkligheten. Idag är det mycket vanligt att vi utsätts för en mängd olika stressorer 

samtidigt.2 

2.1.2. Stressens olika faser 

Människans stressreaktion har tre faser: alarmfasen, motståndsfasen och utmattningsfasen. 

Efter alarmfasen, där vi klargör vad som händer och bestämmer hur vi ska reagera, inträffar 

motståndsfasen. Under den fasen, som syftar till att undanröja faran, kan vi antingen agera 

eller spela ”död”. Om vi inte lyckas, utan alla ansträngningar är förgäves, kan stressreaktionen 

bli mycket långvarig och vi kan hamna i utmattningsfasen, där våra resurser sinar och stress-

reaktionerna vänds mot oss själva. Människan kan inte förbli på en hög och intensiv nivå av 

känslomässig spänning, även om känslan är angenäm. Man måste slappna av ibland för att 

inte bli utmattad menar Perski. Låter man däremot spänningarna komma upp till ytan minskar 

                                                 
2 Krauklis, M och Schenström, O (2001), s 49-66 
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risken för att man ska bli sjuk. Fortsätter känsloanspänningen så att den tillslut dominerar ens 

liv, dvs om spänningarna övergår till stress, då kommer de troligen att leda till sjukdom. 3  

 

Enligt Socialstyrelsens utredning som handlar om utmattningssyndrom så är de första tecknen 

på att stressen börjar bli farlig, trötthet och sömnstörningar som gör att man har svårt att 

somna in eller att man vaknar flera gånger under natten. Fortsätter sömnstörningarna kan de i 

sin tur leda till irritation och att personen lätt hamnar i konflikter. Besvären som kan variera i 

intensitet kan komma och gå under flera år. Parallellt med de här symtomen kan andra 

kroppsliga symtom uppstå, som t ex huvudvärk, hjärtklappning och yrsel. Prestations-

förmågan sjunker och självförtroendet sviktar och successivt kommer känslor av ned-

stämdhet, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. De som söker läkare har ofta olika 

somatiska symtom. Det kan ta flera år innan den långvariga stressen leder till en akut 

försämring, men när de som har drabbats söker hjälp har de ofta utsatts för en akut konflikt 

eller en traumatisk händelse. Många har svårt att acceptera sin situation och de skäms över att 

de har drabbats.4 Enligt Perski så beskriver de som drabbats av utbrändhet ofta två 

problemområden som är gemensamma för dem. Det är dels en djup trötthet som inte går att 

vila bort, dels en oförmåga att tänka, minnas och resonera.5 

2.1.3. Olika definitioner av utbrändhet  

Det finns ingen enhetlig medicinsk definition eller diagnos när det gäller utbrändhet men det 

finns ca 130 olika symtom kopplade till utbrändhet enligt Krauklis och Schenström.6 Det 

finns därför många olika benämningar på utbrändhet menar Währborg. Några av de mest 

förekommande beteckningarna som används i sammanhanget förutom utbrändhet är stress 

och utmattningsdepression. Stress syftar oftast på ett fysiologiskt tillstånd hos en individ och 

på de reaktioner som uppstår i kroppen när en person utsätts för påfrestning skriver 

Währborg. Han definierar stress som ”de psykologiska och fysiologiska reaktioner som 

uppträder vid yttre eller inre påfrestningar och som till följd därav ger upphov till 

funktionsförändringar av potentiell patologisk natur.”7 Enligt Perski kan stress också 

                                                 
3 Perski (2002), s52f 
4 SOS (2003), 31f 
5 Perski (2002), 91ff 
6 Krauklis, M och Schenström, O (2001), s 75 
7 Währborg (2002), s 41 
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definieras som ”ett tillstånd i vilket organismens balans mellan resurser och belastningar 

rubbas”.8  

 

När man använder begreppet utmattningsdepression lägger man tyngdpunkten på den psyko-

logiska reaktionen på stress menar Währborg.9 Enligt SCB är utmattningsdepression  ”en 

samlingsbeteckning för en känsla av att batterierna icke är laddningsbara, vilket i sin tur leder 

till att man förändras som person och att man inte kan engagera sig i sin vardag”.10  

 

I dagligt tal används ofta ordet utbrändhet när man menar att någon har utsatts för onormal 

stress eller drabbats av en utmattningsdepression. Enligt Krauklis och Schenström kan 

utbrändhet beskrivas som ”ett psykiskt smärtsamt tillstånd som utvecklats över lång tid (oftast 

flera år), som en följd av kronisk stress. Orsaken till stressen är en konstant hög, mental 

och/eller känslomässig belastning på arbetet, i hemmet eller på fritiden. Utbrändhetens 

huvudsymtom är mental, känslomässig och delvis fysisk UTMATTNING.”11 Det är den  

definitionen av ordet utbrändhet som jag använder i uppsatsen. Många menar dock att ordet 

utbränd för tankarna till något oåterkalleligt, något som inte går att reparera. Jag har trots det 

valt att använda orden utbränd eller utbrändhet i uppsatsen. Man kan likna utbrändhet med en 

skog som drabbats av skogsbrand och som ser helt utbränd ut. Efter en tids återhämtning kan 

den åter grönska och då med arter som tidigare inte haft möjlighet att växa där men som nu, 

när det gamla har försvunnit, ges möjlighet att spira. 

 

2.2. Utbrändhet - en ny folksjukdom 

2.2.1. Förändrad sjukdomsbild 

Under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet har antalet personer i Sverige som 

är sjukskrivna för mindre svårartade psykiska sjukdomar ökat i omfattning visar en 

undersökning av Riksförsäkringsverket. En ökning som är markant hos både män och kvinnor 

och år 2000 var strax ungefär 12 procent sjukskrivna med dessa besvär. Till den här kategorin 

av sjukdomar räknas olika typer av stressrelaterade sjukdomar, såsom utbrändhet, 

utmattningsdepression, stressreaktioner och ångestsymtom. Av de som var sjukskrivna mer än 

                                                 
8 Perski (2002), s 37 
9 Währborg (2002), s 40 
10 SCB (2003), s 10 
11 Krauklis, M och Schenström, O (2001), s 77 
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60 dagar var 3,3 procent (kvinnor 3,9 procent och män 2,3 procent) sjukskrivna för utbrändhet 

eller andra problem i samband med arbete.12 Det är i främst i åldersgruppen 35-44 år som 

risken för utbrändhet och problem med arbetet är som störst, samtidigt som det är i de här 

åldrarna som kravet på produktivitet i arbetet är som högst. Kanske kan det vara svårt att hitta 

balans mellan hem och arbete under de här åren som gör att problemen är som störst i den 

åldersgruppen. Utbrändhet kan alltså vara ett livsstilsproblem men för att komma tillrätta med 

problemet behövs en allmän attitydförändring i arbetslivet menar man i utredningen.13  

2.2.2. Faktorer i arbetsmiljön 

Även om utmattningssjukdomar alltid har förekommit så är kombinationen av psykiska och 

fysiska påfrestningar annorlunda idag vilket också gör att hälsokonsekvenserna ser 

annorlunda ut. Enligt en undersökning av Statistiska Centralbyrån har andelen personer med 

psykiskt ansträngande jobb ökat sedan slutet av 1980-talet. I de levnadsnivå- och 

arbetsmiljöundersökningar som gjorts kan man tydligt se en sådan tendens. De visar också på 

att upplevelsen av att ha kontroll över arbetssituationen minskade i slutet av 1990-talet. I de 

flesta västeuropeiska länder samt i Nordamerika är det här en process som har pågått under en 

längre tid. I Sverige däremot har förändringen skett under en ganska kort tid vilket kan ha 

bidragit till att man upplever samhällsförändringarna särskilt starkt här. Det är främst höga 

psykiska krav i kombination med små möjligheter att utöva kontroll över den egna 

arbetssituationen som gör att människor blir utbrända. Det är främst människor som är 

plikttrogna, villiga att ställa upp och ovilliga att lyssna på sina egna kroppar (egenskaper som 

många arbetsgivare vill ha) som blir utbrända. De personer som utvecklar de allvarligaste 

tillstånden är inte de som är hemma från jobbet ibland utan de som istället håller ut utan att 

klaga.14 

 

I slutet av 2003 presenterade Riksförsäkringsverket en undersökning där man studerade de 

sjukskrivnas egen uppfattning om vad det är som har orsakat deras sjukskrivning. Resultatet 

från undersökningen visar att hälften av de tillfrågande anser att deras sjukskrivning är arbets-

relaterad. Oavsett ålder, kön, civilstånd och födelseland är det främst faktorer i arbetsmiljön 

som man anser vara av betydelse för sjukskrivningen. Bidragande orsaker menar man är allt 

för höga krav, dålig fysisk arbetsmiljö, dåligt socialt stöd samt dålig anknytning till 

                                                 
12 RFV Analyserar 2002:4, s 6ff 
13 RFV Analyserar 2002:4, s 16ff 
14 SCB (2003), s 8ff 
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arbetsplatsen.15 Krauklis och Schenström menar att i samband med den ökade 

teknikanvändningen har synen på människan förändrats. Prioritering av resurser för teknisk 

utveckling sker på bekostnad av resurser för utveckling av personal. Medvetenheten om vad 

som gör att människor mår bra och fungerar har minskat. Det ständiga påslaget av mentala 

stimuli är också en bidragande orsak till den ökade stressen eftersom det bidrar till en mental 

överaktivering. Vårt stressystem är inte anpassat för en konstant hög belastning utan för 

snabba på och avslag.16 När hjulen snurrar allt snabbare är det lätt att glömma att vi inte är 

biologiskt anpassade efter de snabba förändringar som det moderna samhället medför.17  

 

2.3. Samhällsförändringar 

2.3.1. Förändrad standard 

I Sverige är den materiella standarden bland de högsta i världen ändå har vi den snabbaste 

ökningen av stressrelaterad sjuklighet i västvärlden skriver Krauklis och Schenström. Under 

1990-talet har det svenska samhället förändrats från att vara ett ganska stabilt samhälle till ett 

som snabbt förändras. Det har gjort att det är svårare för människor idag att förutsäga hur 

morgondagen kommer att se ut. De sociala systemen som tidigare har garanterat ekonomisk 

trygghet har även de genomgått stora förändringar. Nedskärningar både inom den offentliga 

sektorn och inom det privata näringslivet har bidragit till att arbetsbelastningen på dem som är 

kvar har ökat men också att utrymmet för socialt stöd och arbetsgemenskap har minskat.18  

 

I och med industrialiseringen började sjukdomsbilden i västvärden att förändras, från svält 

och infektionssjukdomar till sjukdomar orsakade av sociala förändringar och överkonsumtion 

skriver Währborg. Idag är de vanligaste sjukdomsorsakerna i världen, hjärt- och 

kärlsjukdomar samt depression, och de är intimt förknippade med förändringar i sociala och 

kulturella förhållanden. Tendensen i dagens samhälle är att tiden är en bristvara och fritid 

räknas som ett slöseri. Det finns en risk för att människor hamnar i ett slags 

accelerationssyndrom som de har svårt att anpassa sig till, vilket i sin tur resulterar i nya 

ohälsotillstånd. Att fokusera orsakerna till utbrändhet på arbetslivet ger emellertid en alltför 

                                                 
15 RFV Analyserar 2003:10, s 7ff 
16 Krauklis, M och Schenström, O (2001), s 37ff 
17 Krauklis, M och Schenström, O (2001), s 85 
18 Krauklis, M och Schenström, O (2001), s 34ff 
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ensidig bild av problemet. Risken är att man förleds att tro att om man bara förändrar 

arbetslivets villkor så har man löst problemet med utbrändhet.19 

2.3.2. Kultur och identitet 

Vi påverkas i allt större utsträckning av andra kulturers och religioners värderingar och det 

har i sin tur minskat människors känsla av trygghet anser Währborg. Vad som är svenskt och 

vad som inte är det har blivit svårare att definiera..20 Giddens menar att globaliseringen 

förändrar i grunden hur vi uppfattar oss själva och våra kopplingar till andra människor. Idag 

är vi inte lika bundna av traditioner och seder utan vi har större möjligheter att själva forma 

våra liv, vi konstruerar själva vår identitet. Globaliseringen innebär att gamla mönster bryts 

sönder och de sociala koder som tidigare styrde människors val får allt mindre inflytande. Hur 

vi uppfattar oss själva och vårt förhållande till andra människor förändras hela tiden, vi 

tvingas hela tiden reagera och anpassa oss till en föränderlig omgivning. Även inom 

arbetslivet fattar vi våra egna karriärbeslut, vi sätter själva våra mål och fattar beslut för hur 

målen ska nås, det är till skillnad från förr inte en livslång anställning som gäller.21  

 

Kravet att ta ställning till tusen och en sak bidrar till en grundstress som minskar utrymmet för 

den stress som ett krävande arbete kan medföra anser Krauklis och Schenström. Förr föddes 

människan in i givna tolknings- och levnadsregler som talade om vad livet gick ut på. Det 

fanns svar på frågor som ’vad är meningen med livet’, ’varför lever jag’ och ’vad händer efter 

döden’. Idag ger kulturen många förslag på hur livet ska fyllas med innehåll och vad som 

ytterst sker med människan. Var och en kan idag fritt välja vilken livsåskådning som passar 

bäst medan staten förhåller sig neutral eftersom om den tog ställning skulle sätta gränser för 

människors frihet och utvecklingsmöjligheter. För den enskilde individen innebär det att 

konflikten mellan frihet och trygghet träder fram eftersom det inte är lätt att veta vad som är 

rätt av allt som bjuds.22  

 

Hur man förhåller sig till livet har stor betydelse menar Erich Fromm, som är socialpsykolog, 

och han beskriver två skilda förhållningssätt. Ett som är inriktat på att ha och äga och ett som 

är inriktad på att vara och leva. Principen att ha gynnas av ett samhälle som bygger på att 

                                                 
19 Währborg (2002), s 21-40 
20 Krauklis, M och Schenström, O (2001), s 34ff 
21 Giddens (2003), s 73ff 
22 Krauklis, M och Schenström, O (2001), s 45ff 



 

 11 

skapa vinster och att äga eftersom ägandekänslan då kommer att omfatta människans namn, 

kropp, sociala status, kunskaper etc. Att leva enligt ’vara principen’ innebär däremot att man 

släpper egocentriciteten och öppnar sig mot världen. Det finns goda skäl menar Fromm att 

begränsa principen ha och vidga principen vara.23 

 

2.4. Livsvillkor 

2.4.1. Bristande insikt 

Många människor har en känsla av att livet är meningslöst eller tomt. Det här är något som 

Frankl kallar för existentiellt vakuum som beror på att människan idag saknar dels instinkter 

som talar om för henne vad hon måste göra dels att det idag är brist på konventioner, 

traditioner eller värden som talar om vad hon borde göra. Det leder till att människor vill göra 

som alla andra eller som alla andra vill att hon ska göra.24 Ju mindre en människa är medveten 

om målet i sitt liv desto snabbare försöker hon lägga vägen dit bakom sig. ”Flykten från det 

egna jaget ger en möjlighet till att undvika en konfrontation med tomrummet inom en själv”.25 

Istället behöver vi idag mer tid och utrymme för fritidssysselsättningar som ger oss möjlighet 

för kontemplation och som ger oss möjlighet att möta vårt eget jag. 

2.4.2. Känslan av sammanhang 

Antonovsky, liknar dagens västerländska medicin vid en sofistikerad organisation, vilken drar 

upp människor som håller på att drunkna utan att fundera på vad det är, bortom kröken, som 

knuffar i dem i floden. Han menar att vi istället för att fokusera på vad som gör en människa 

sjuk ska sträva efter att se vad det är som gör att människor är vid god hälsa, trots att de har 

disponerats för olika potentiella sjukdomsframkallande stressorer. Istället för att fråga vad 

som orsakade ett sjukdomstillstånd ska vi studera det som skapar rörelse mot ett mer 

hälsosamt tillstånd. Vi ska inte bara fundera över vad det är som knuffar ner människorna i 

floden utan även vad det är som gör att vissa klarar av att simma medan andra är på väg att 

drunkna. Antonovsky har skapat uttrycket KASAM (känslan av sammanhang) för att beskriva 

vad som skiljer dem som är på väg att drunknar från dem som klarar av att simma. ”De 

                                                 
23 Jacobsen (2000),  s 20 
24 Frankl (2003), s 97  
25 Frankl (2003), s 111 
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känslor som personer med hög KASAM oftast känner är annorlunda och av flera skäl lättare 

att reglera än de som upplevs av personer med svag KASAM”.26  

 

För att hantera de här känslorna använder sig människor av olika coping-strategier. Det 

viktiga är inte vilken strategi som används utan hur många man har att tillgå och hur flexibel 

man är i sitt användande av dem. KASAM omfattar tre komponenter, begriplighet, hanter-

barhet och meningsfullhet. Dessa beskriver hur vi upplever vår tillvaro. Begriplighet handlar 

om i vilken utsträckning en människa upplever händelser i sitt liv som strukturerade och 

sammanhängande istället för kaotiska, slumpmässiga och oförklarliga och hur hon klarar av 

att göra händelserna begripbara. Har man en hög känsla av hanterbarhet, dvs att man har 

resurser att möta de krav som ställs så kommer man inte att känna sig som ett offer för 

omständigheterna. Meningsfullhet handlar om att man känner sig delaktig i de processer som 

skapar ens öde.  

 

Vi sätter alla upp gränser kring det som vi tycker är viktigt i livet. Men det går inte att sätta 

gränserna så snävt att de mest centrala sektorerna (ens känslor, personliga relationer, den 

huvudsakliga sysselsättningen och existentiella frågor) hamnar utanför den här sfären och 

fortfarande ha en stark KASAM. När det gäller händelser som berör det som finns innanför 

gränsen behöver vi ha en känsla av sammanhang. Men när det gäller händelser som berör det 

som finns utanför gränsen så är en stark KASAM inte lika viktig för att vi ska kunna hantera 

situationen.27 Krauklis och Schenström skriver att ”Livsåskådningar fyller en kognitiv 

funktion hos individen, men också en funktion i jagupplevelsen genom att skänka själv-

aktning och självtillit. De stärker identiteten, skapar känslor av tillhörighet och stakar ut ett 

område i tillvaron där man hör hemma. Livsåskådningarna har också en rationaliserande och 

moraliserande funktion och de hjälper en människa att få sammanhang i allt de ser, erfar och 

får veta, och utgör en nyckel att tolka verkligheten med.”28  

2.4.3. Meningen med livet 

Frankls syn på människan bygger på tre grundpelare, viljan till frihet, viljan till mening och 

livets mening. Med viljan till frihet menar Frankl att trots att människan är beroende av 

biologiska, psykologiska och sociologiska villkor som styr hennes liv så är hon är fri att be-

                                                 
26 Antonovsky (1991),  s 184 
27 Antonovsky (1991),  passim 
28 Krauklis, M och Schenström, O (2001), s 47 
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stämma hur hon ska förhålla sig till dessa villkor. Tre egenskaper som bara återfinns hos 

människan är humorn, heroismen och förmågan att lösgöra sig från sig själv. Genom att 

lösgöra sig från sig själv kan människan fritt välja inställning till sig själv och därmed inta en 

egen ståndpunkt till sina somatiska och psykologiska villkor. Att inta en sådan ståndpunkt 

innebär att man höjer sig över deras nivå och öppnar sig mot en ny dimension, den andliga, 

där de fenomen som är uteslutande mänskliga finns. Med viljan till mening menar Frankl att 

människan har en grundläggande strävan efter att finna och fullfölja mening och ändamål. 

Människans vilja till lust är ett resultat av en fullföljd mening och makten är ett medel att 

uppnå detta resultat. ”Endast om människans ursprungliga strävan att fullfölja en mening blir 

frustrerad, nöjer hon sig antingen med makten eller också inriktar hon sig helt på lusten”.29  

Vad är då meningen med livet? Meningen med livet är inte något givet utan något som 

människan ska finna. I sökandet efter svaret på den frågan har människans samvete en stor 

betydelse eftersom samvetet är intuitivt och kan få henne att göra något som går mot de 

gällande normerna och värderingarna i ett samhälle. Människan har också ett stort ansvar för 

at ge det rätta svaret på frågan, att finna den sanna meningen i en situation, eftersom dagens 

unika mening kan förvandlas till morgondagens universella värde.30  

 

2.5. Att se människan som en helhet 
 

Währborg menar att det krävs att vi öppnar oss för ett nytt gränsöverskridande perspektiv för 

att vi ska kunna få förståelse för och kunskap om den nya ohälsan. Dagens biomedicinska sätt 

att se på sjukdomar där det finns ett direkt samband mellan orsak och verkan måste förändras 

till att se människan som en helhet. Det finns mentala tillstånd som beror på flera faktorer och 

som kan orsaka fysiologiska förändringar. ”Stress är inget statiskt tillstånd som lätt kan 

påvisas med objektiva mätmetoder. Inte heller låter det sig fångas genom den enskildes 

subjektiva uppfattning.”31 Han anser att vi för att vi ska kunna lösa problemet med dagens 

ohälsa inte kan fortsätta att dela upp tillvaron i skilda medicinska discipliner som sociologi, 

psykologi etc Istället måste börja se hela människan och hennes sociala och kulturella 

situation och därmed arbeta över disciplingränserna.32  

                                                 
29 Frankl (2003), s 46 
30 Frankl (2003), passim 
31 Währborg (2002), s 30 
32 Währborg (2002), s 20ff 
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3. Metod och genomförande 

3.1. Metod 

3.1.1. Fenomenografi 

Ett av syftena med uppsatsen är att beskriva hur personer som har varit utbrända ser på 

fenomenet utbrändhet och om och i så fall hur det har påverkat deras syn på livet. Det som har 

undersökts är inte vilka de faktiska orsakerna till fenomenet utbrändhet är utan hur människor 

som själva har erfarenhet av fenomenet uppfattar det. Människor har olika uppfattningar om 

orsakerna till ett fenomen, ibland stämmer det med rådande uppfattning inom vetenskapen, 

och ibland inte. Det handlar inte om vad som är sant eller vad som är falskt utan om 

människors egna uppfattningar. Grundläggande för den fenomenografiska ansatsen är att den 

gör en tydlig distinktion mellan hur något är och hur något uppfattas vara. Den försöker 

”beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att [man] är ute 

efter innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att 

[man] har valt att beskriva hur något framstår för dessa människor inte hur något egentligen 

är”.33 Inom fenomenografin försöker man främst att förstå innebörden av människors 

uppfattning om ett fenomen inte att översätta det med hjälp av givna tolkningsregler.34 

3.1.2. Kvalitativ intervju 

Som metod för att samla in det empiriska materialet har kvalitativa intervjuer använts. Enligt 

Kvale är målet med den kvalitativa intervjun att förvärva nyanserade beskrivningar av olika 

kvalitativa sidor av informanternas livsvärld. Intervjuerna kan ses som strukturerade samtal 

kring ett visst tema. Den kvalitativa intervjun är ett samspel mellan intervjuaren och den 

intervjuade där man genom öppenhet syftar till att få ta del av den intervjuades otolkade 

beskrivningar av ett fenomen.35 Intervjun är ett försök att förstå ”hur en annan människa 

tänker och hur hon bygger upp sin bild av ett problem /…/ hur hon konstruerar sin sociala 

värld.”36. När målet är ett försök att återskapa en annan människas sätt att tänka så är det lätt 

att finna de frågor som bidrar till återskapandet eftersom de utgår från ett behov av att förstå 

och man frågar om det som man inte riktigt förstår.37 

                                                 
33 Larsson, S (1986), s 13 
34 Larsson, S (1986), s 22f 
35 Kvale, S (1997) s 32-41 
36 Arfwedson, G och Ödman P-J (1998), s 16 
37 Arfwedson, G och Ödman, P-J (1998), s 16 
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3.1.3. Analys 

När man använder fenomenografin i för analys av materialet försöker man hitta kvalitativt 

skilda sätt att föreställa sig fenomenet skriver Larsson. Med analysen ska man sträva efter att 

gestalta de olika sätten att förställa sig fenomenet så bra som möjligt så att man kan beskriva 

olika typer av resonemang. Resultatet blir olika beskrivningskategorier som är kvalitativt 

skilda åt och som är klart skilda sätt att föreställa sig orsaken till ett fenomen. Man försöker 

sedan ge en mer analytisk beskrivning av innehållet i beskrivningskategorin.38  

3.1.4. Reabilitet och validitet 

En snäv definition av validitet, skriver Kvale, är när man mäter det man tror att man mäter. 

Men det är inte en definition som kan användas inom den kvalitativa forskningen eftersom 

den inte resulterar i absoluta tal. 39 Att operationalisera existentiella dimensioner som ångest 

eller glädje är i praktiken omöjligt, och därför måste man istället välja ett vetenskapligt 

förhållningssätt med vars hjälp man kan nå fram till dessa frågor anser Arfwedson och 

Ödman.40 Validiteten, menar Kvale, kan istället sägas vara i vilken utsträckning den metod 

som används undersöker det som den är avsedd att undersöka och i vilken utsträckning de 

observationer som görs verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss. 

Kunskap anses inte längre vara en objektiv spegling av verkligheten utan betraktas som en 

social konstruktion av den.41  

 

Med reabilitet menar man att det mätinstrument som används ska ge stabila och tillförlitliga 

utslag skriver, Eriksson och Wiedersheim-Paul, och menar att om andra undersöker 

fenomenet med samma tillvägagångssätt ska de komma fram till samma resultat. För att 

reabiliteten ska vara hög ska metoden och tillvägagångssättet vara oberoende av vem som 

utför undersökningen och vilka de undersökta enheterna är (t ex personer).42 Kvale menar 

dock att även om det är viktigt att i intervjuer motverka godtycklig subjektivitet så kan en för 

stark tonvikt på reabiliteten motverka kreativitet och föränderlighet. Att ha reabiliteten i 

åtanke när är alltid viktigt, men speciellt när man ställer intervjufrågor, gör utskrifter av 

                                                 
38 Larsson, S (1986), s 20ff 
39 Kvale, S (1997), s 215 
40 Arfwedson, G och Ödman, P-J (1998), s 18 
41 Kvale, S (1997), s 215f 
42 Eriksson, L T och Wiedersheim-Paul, F (2001), s40 
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intervjuerna och vid analysen så att de inte blir ett resultat av subjektiva tolkningar och 

bedömningar. 43   

3.1.5. Etiska överväganden  

I de forskningsetiska principer som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har 

antagit forskningsetiska ingår ett krav på individskydd som har delats in i fyra delkrav. Det 

första delkravet är informationskravet, som innebär att forskaren måste informera de i 

forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte. Det andra delkravet är 

samtyckeskravet, som betyder att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Det tredje delkravet är kravet på konfidentialitet, enligt det ska uppgifter 

om alla i en undersökning ingående personer ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte får ta del av dem. Det fjärde 

delkravet är nyttjandekravet, som går ut på att uppgifter som samlats in om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål.44 

3.2. Genomförande  

3.2.1. Informanter 

I undersökningen ingår fem kvinnor i åldern 37-50 år och de har alla varit sjukskrivna med 

diagnosen utbrändhet, utmattningsdepression eller liknande. Eftersom utbrändhet är något 

som oftast drabbar kvinnor är det bara kvinnor som är informanter i undersökningen. De som 

blir sjukskrivna för utbrändhet har ofta utsatts för en akut kris, en kris som det kan ta tid att 

komma ur. Kravet vid valet av informanter var även att det skulle ha gått en tid sedan de blev 

sjukskrivna eftersom en viss distans till de händelser som utlöste reaktionerna är lämplig. För 

övrigt har inga försök gjorts för att hitta likheter eller skillnader mellan informanterna. 

3.2.2. Upplägg 

Inför genomförandet av intervjuerna sammanställdes en intervjumall (se bilaga) med ett antal 

ingångsfrågor indelade i olika temata. Frågornas uppgift är att ange för informanterna vad 

som ska behandlas. Frågorna är gemensamma men eftersom intervjuerna genomfördes i form 

av samtal, var informantens berättelse i stor utsträckning styrande för när en fråga skulle 

ställas. Det gjorde att frågorna inte alltid ställdes i samma ordning och där följdfrågorna 

                                                 
43 Kvale, S (1997), s 213 
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skilde sig mellan de olika intervjuerna. Tanken med den öppna intervjun är att informanterna 

utifrån sin egen uppfattning om utbrändhet ska ges möjlighet att själva definiera och behandla 

innehållet eftersom grundtanken inom fenomenografin är att det inte finns något rätt eller 

lämpligt svar.45 När man gör en kvalitativ intervju kan det hända att en och samma informant 

ibland ger uttryck för flera uppfattningar i en fråga eller ändra sin beskrivning, eftersom 

intervjun är en form av egen analys och reflektion över de svar som man lämnar.46 

3.2.3. Intervjuer 

De tilltänkta informanterna kontaktades första via telefon där de fick en första information om 

vad uppsatsen är tänkt att behandla. Vid telefonkontakten informerades om att intervjuerna 

skulle spelas in på band och informanterna lämnade sitt godkännande till det. Intervjuerna 

genomfördes i alla fall utom ett hemma hos informanterna vilket skapade en bra miljö och 

gjorde att de kände sig bekvämare i intervjusituationen. Varje samtal beräknades ta ungefär en 

timme vilket visade sig stämma, intervjuerna tog mellan 45 minuter och en timme. Vid 

intervjutillfället lämnades information om deras rätt att vara anonym och att de när de ville 

kunde avböja att svara på en fråga eller att bryta intervjun. 

3.2.4. Bearbetning 

Intervjusamtalen spelades in på band och därefter skrevs de ner med målsättningen att ligga så 

nära det ursprungliga talet som möjligt. Namn och andra personliga uppgifter har ändrats i de 

nedskrivna samtalen. De utskrivna samtalen har sedan sammanställts och bearbetats. Banden 

med samtalen kommer efter det att uppsatsen är färdig att raderas. Namn och andra personliga 

uppgifter på informanterna är fiktiva eftersom informanterna är garanterade anonymitet. I 

vissa fall har det förekommit att jag valt att inte redovisa uppgifter eller svar trots att de har 

varit intressanta. Det beror på att det genom svaren finns möjlighet att förstå vem personen är 

samtidigt som det inte har gått att förändra uppgifterna i svaret eftersom svaret då helt har 

förlorat sin mening. Det skrivna intervjumaterialet bearbetades och delades in i 

beskrivningskategorier som beskriver informanternas svar. Analysen av intervjuerna går ut på 

att beskriva variationer i uppfattningar och göra jämförelse mellan olika svar.47 

                                                 

 
44 HSFR (1999) 
45 Starrin, B (1994), s 123 
46 Kvale, S  (1997), s 38 
47 Larsson, S (1986), s 31 



 

 18 

4. Resultat och analys 

4.1. Presentation av informanterna 
Innan jag redovisar resultatet av intervjuerna vill jag presentera de informanter som har 

deltagit i undersökningen. 

Annika, 37 

Annika är 37 år, hon är ensamstående utan barn. Hon beskriver sig som en trygg person som 

alltid har fått höra att hon duger, och som en person som alltid har haft väldigt mycket energi. 

Annika studerade till ingenjör i Uppsala och efter studierna i Uppsala fick hon fast anställning 

på ett företag i Gävle där hon jobbade fram till sjukskrivningen. Parallellt med att hon arbetat 

har hon även studerat på halvfart. Annika har alltid tyckt att det har varit roligt att jobba och 

hon har gått till jobbet med ett leende på läpparna. För några år sedan blev Annikas mamma 

svårt cancersjuk och hon dog efter bara några månaders sjukdom. Annika upplevde det som 

enormt slag och hon kunde inte bearbeta sin sorg. I samma veva genomfördes en stor 

omorganisation på Annikas jobb som innebar att många fick sluta och en belastningen ökade 

drastiskt på dem som var kvar. Annika började jobba allt mer dels för att arbetet krävde det, 

men även för att döva sin sorg och det fanns ingen som hjälpte henne att sätta stopp. Annika 

började få olika fysiska symtom, som sömnstörningar och depression, som visade att allt inte 

stod rätt till men inte förrän hennes läkare satte stopp förstod hon allvaret. Under den första 

tiden av sjukskrivningen upplevde Annika att hon fick ett bra stöd från sin arbetsplats men 

efter ett tag försvann det stödet. Annika försökte under en period att gå tillbaka till sitt arbete 

men det fungerade inte. Idag är hon uppsagd från företaget och studerar på heltid.  

Louise, 50 

Louise är 50 år, hon är gift och har två barn varav ett fortfarande bor hemma. Hon har i hela 

sitt vuxna liv jobbat som undersköterska utom under de perioder då hon har varit hemma med 

barnen som aldrig har gått på dagis. Louise beskriver med inlevelse sitt intresse för arbetet 

som hon tycker är både fascinerande och spännande. Hon är en engagerad person som vill lära 

sig allt, det räckte inte att bara utföra arbetet hon ville också förstå allt. Hon beskriver sig 

själv som en person som har lätt för att ”ta andra”, att klara de svåra patienterna som ingen 

annan klarade att hantera.  Innan sjukskrivningen arbetade Louise på sjukhuset, en arbetsplats 

som är hårt drabbad av nedskärningar och det var ofta så mycket att göra att man var tvungen 

att hoppa över lunchen. När Louise var hemma kunde hon inte koppla av utan tankarna på vad 

som skulle göras nästa dag fanns kvar och hon började få svårt att sova. Våren innan Louise 
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blev sjuk fick hon ta ansvaret för en mycket krävande patient med svåra psykiska problem 

som ingen annan på avdelningen kunde hantera. Samma vår går hennes svärfar bort och under 

försommaren blir först hennes mamma svårt sjuk, med personlighetsförändringar till följd av 

sjukdomen, sedan hennes pappa. Föräldrarna som bor på skilda håll behöver båda mycket 

hjälp av Louise. När Louise kommer tillbaka till jobbet efter semestern och klarade hon inte 

att läsa patientrapporterna, hon förstod inte vad det stod, ”det var som att läsa en kinabok, det 

fanns inga normala bokstäver och siffror”. Louise är fortfarande sjukskriven men nu med 

diagnosen fibromyalgi. Hon tror inte att hon kommer att kunna börja arbeta igen utan säger att 

hon har gjort sitt och att det finns yngre förmågor som får ta över. 

Maria, 39 

Maria är 39 år, hon är särbo och har inga barn. Maria är född och uppvuxen i Norrland. Hon 

är utbildad grundskole- och gymnasielärare med specialinriktning. Hon flyttade efter 

studierna till Gävle där hon sedan dess har jobbat på en högstadieskola. Efter att ha arbetat 

några år som lärare kände Maria att hon ville vidareutvecklas och läste under ett år 

litteraturvetenskap på högskolan. Marias mamma som i perioder hade varit sjuk i cancer blev 

under den här hösten åter allvarligt sjuk och strax efter nyår gick hon bort. Maria beskriver att 

hon hade levt med en oro för mamman under många år och när hon dog hade Maria svårt att 

sluta sörja. Sorgen gick aldrig över utan hon var ledsen hela tiden och med tiden blev hon allt 

mer lättretad och kunde irritera sig på småsaker. Hösten efter mammans bortgång blev även 

arbetet allt mer betungande, det var svårt att hitta någon glädje i det. Efter jul hade Maria ett 

utvecklingssamtal med sin rektor där hon tog upp sina problem, han föreslog att han skulle ta 

kontakt med företagshälsan, vilket Maria tyckte var bra. Några veckor senare fick Maria träffa 

en psykolog som tyckte att hon skulle sjukskriva sig och efter sportlovet började hon jobba 

halvtid. Maria upplever att hon fick hjälp i tid och att hennes symtom inte var så allvarliga, 

”om andra har gått in i väggen så kan man säga att jag gick in i draperiet”. Efter ett halvår var 

Maria tillbaka i fulltjänst och trivs med sitt arbete. 

Susanne, 39 

Susanne är 39 år, och hon är gift sedan 16 år och har två döttrar i tonåren. Susanne tycker om 

att det händer saker hela tiden och vill gärna befinna sig i hetluften och under en period drev 

hon två egna företag samtidigt, ”det var otroligt roligt men väldigt jobbigt”. Susanne fick 

tidigt lära sig att ta hand om sig själv och ville hon t ex börja rida fick hon själv ringa och ta 

reda på var och när det fanns passande ridkurser. ”Man skulle nog vara lite duktig”.  Jobbet 
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började ta allt mer tid för Susanne och fast hon jobbade mycket mer minskade hon inte på 

kraven på att ha fint och städat hemma och på att ha kontroll över främst barnen (som hon 

styrde via telefon). De symtom som hon hade var sömnsvårigheter, huvudvärk, ilska och 

glömska. Strax innan semestern det året hon blev sjukskriven fick hon träffa en 

organisationskonsult eftersom hon ville vidareutbilda sig och ta mer ansvar. Konsulten tyckte 

dock att Susanne behövde vila upp sig först och efter semestern blev hon sjukskriven. Den 

första perioden sov hon mycket och hade svår ångest. Hon vaknade på nätterna och trodde att 

hon hade svalt tungan och inte kunde andas. Idag, flera år senare, anser Susanne att hon är 

återställd och kommer snart att börja på ett annat företag som säljare, ett yrke som hon trivs 

bra med och som hon tycker att hon är mycket duktig på. 

Therese, 43  

Therese är 43 år och hon gift och har fyra barn i tonåren. Therese är den i familjen som har 

tagit det största ansvaret när det gäller barn och hem eftersom maken har mycket jobb även på 

kvällar och helger. Therese är utbildad förskolelärare, ett yrkesval som hon hade gjort redan 

som mycket liten och hon har nu jobbat inom yrket i ungefär 20 år. Innan hon blev 

sjukskriven arbetade hon som utvecklingsledare på sitt daghem.  Therese trivs mycket bra 

med sitt arbete och är väldigt engagerad, hon är en sån som gärna är med och fixar och tar 

gärna på sig lite extra ansvar. Arbetsbördan har ökat i takt med de neddragningar som har 

gjorts inom barnomsorgen. De allt större barngrupperna och minskad personal har bidragit till 

oro på arbetet och en pressad arbetssituation. Hösten innan Therese blev sjukskriven 

genomfördes en större upprustning av det daghem där hon arbetar. Therese tog på sig rollen 

att hålla koll på allt från byggjobbare till trasiga grindar. Therese hade under hösten och våren 

börjat känna sig allt mer stressad, och hon hade börjat få sömnsvårigheter, hon hade 

minnesluckor, var irriterad och fick utbrott för ingenting dessutom klarade hon inte av 

närkontakt utan ville bara vara ifred och i april sökte hon läkare för besvär med magkatarr. 

Therese ville från början inte acceptera att hon var så dålig utan det tog många månader innan 

hon förstod att hon måste vara hemma. Hon känner sig inte färdig med sitt yrke utan vill 

väldigt gärna komma tillbaka. Idag arbetar hon deltid och är sjukskriven på deltid. 
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4.2. Beskrivningskategorierna 
De frågor som ställs i uppsatsen är: 

 Vilka faktorer i samhället är det som kan ha bidragit till att allt fler människor blir 

sjukskrivna för utbrändhet? 

 Vad menar de som är utbrända är orsaken till att de inte klarat av att hantera  

sin livssituation? 

 Har utbrändheten förändrat deras inställning till livet? 

 

Utifrån de uppgifter som informanterna lämnade under intervjuerna har svaren delats in i sex 

beskrivningskategorier:  

· Omgivningens krav 
· Egna krav 
· Socialt stöd 
· Åtgärder 
· Förändrat synsätt 
· Meningen i livet 

 

För varje beskrivningskategori har svaren sammanställts och analyserats. I redovisningen 

presenteras analysen åtföljd av ett eller flera exempel på de svar som informanterna lämnade. 

Vissa av svaren är väldigt långa och har därför kortats ner vilket markeras med /…/. Framför 

svaren står initialen för den informant som har lämnat svaret.  A = Annika, L = Louise, M = 

Maria, S = Susanne, T = Therese och I för den som har gjort intervjun. 

4.3. Redovisning av intervjuerna 

4.3.1. Omgivningens krav 

En bidragande orsak till att så många blir utbrända idag kan vara de förändringar som 
samhället genomgår. Idag sker förändringarna snabbt och det som var giltigt igår gäller inte 
idag vilket ställer krav på att människor ständigt ska anpassa sig. För att kunna ta ställning 
och göra riktiga val gäller det att vara uppdaterad i en mängd frågor och det som anses ge 
framgång är hur väl man lyckas i dessa val. Eftersom man hela tiden matas med nya idéer om 
vad som är bra och vad som är dåligt skapas en osäkerhet i hur man ska vara. När man tycker 
sig ha gjort fel val är det nära till att känna sig misslyckad, att inte vara kompetent nog att 
göra rätt val. 

I: Varför tror du att det är så många som blir utbrända idag? 
T: Jag tror att det är det här att man ska, alla kraven, kraven på att man ska vara duktig på jobbet, man ska 

vara på alerten, man ska vara framgångsrik, man ska ta hand om familjen, barnen ska idrotta, man ska 
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vara engagerad i skolan och om man är en duktig förälder ska man vara engagerad i idrotten. Ja mycket, 
mycket sådana krav. Och en osäkerhet också….. 

I: Vad menar du med osäkerhet? 
T: Ja hur ska jag säga, ja duger jag till det här, det är så mycket krav. Krav på hur man är som en bra 

förälder, man hör ju alltid att dom ungarna dom är ju misslyckade, och föräldrarna dom engagerade sig 
inte, dom brydde sig inte. Men det är krav hela tiden, du ska ta ställning angående dina barn vad dom ska 
få se för TV-program, vad dom ska få spela för dataprogram det är ju så många krav man har som 
förälder. 

Alla informanterna berättade att de, i varierande omfattning, känt att de har haft krav på sig 
från omgivningen som de hade svårt för att säga nej till. Vilket innebar att de tog på sig för 
många uppgifter. Oförmågan att kunna säga nej är något som flera av informanterna tar upp 
och det gäller inte bara på jobbet utan även i andra sammanhang. När man allt för ofta ställer 
upp på andras förväntningar och inte lyssnar till vad man själv vill kan det leda till att man 
känner sig utnyttjad. 

I: Du kände förväntningarna? 
T: Lite så tror jag……..man tror att folk förväntar sig, att det har en bild av mig, när Therese kommer så kan 

hon fixa det där eller ringa det där samtalet, och då bygger man på det själv och gör så att man blir duktig 
i andras ögon, hon fixar ju det där jättebra och då är det svårt att säga nej. /…/ Jag har tänkt mycket på det 
där, det hade ju blivit bättre om jag inte hade tagit på mig allting, jag hade inte behövt ringa om allting 
utan………/…/ Men samtidigt …. Så är det svårt det där också för samtidigt är det ju en roll man har, jag 
trivs ju med att få vara lite i smeten om man säger så…förstår du? 

Om ett aktivt liv, där man hela tiden gör något, är ett tecken på att man är framgångsrik och 
att man har lyckats finns det en risk för att man inte vågar ta det lugnt. Man vågar inte ge sig 
tid till stillhet och till reflektion. Upplevelsen av att det finns ett krav på att man ska göra 
något hela tiden kan bidra till att många blir utbrända menar några av informanterna.  

I: Tror du att det är samhället som gör att vi blir utbrända? 
A: Nej, det tror jag att det är för mycket information hela tiden, för mycket val, för mycket. Allt ska gå så 

himla fort och man ska vara nåbar jämt och man ska kolla sin mail tusen gånger om dagen och man 
ska….man ska hela tiden bli nådd och man ska hela tiden välja./…/Det är inne att göra så mycket jämt, 
hela tiden, så att man aldrig hinner ha långtråkigt, det tror jag. Man behöver sitt och ha tråkigt ibland. 

4.3.2. Egna krav 

Informanterna talar om att de själva hade stora krav på sig själva. De förmådde inte att leva 
upp till de här kraven och det bidrog till att de blev utbrända. Det gällde att vara duktig och 
göra bra ifrån sig både på arbetet och privat. Att göra ett bra jobb räcker inte alltid utan man 
ska även hinna med det där lilla extra. Något som även uppmuntras av cheferna. Ett stort 
engagemang i jobbet tillsammans med en oförmåga att sätta stopp kan vara en bidragande 
orsak till att man blir utbränd.  

I: Var det något, speciellt som hände, du sa att det var så jättekul på jobbet? 
L: Just därför tror jag. Det var så, jag gav allt….jag gav allt. Jag engagerade mig för mycket, jag fick 

tillsägelse lite då och då både från chefssidan och kolleger /…/ men samtidigt från chefens sida var det 
här att ”men du, det här kan väl du fixa, jag tror att du är lämplig för det här” /…/ Det har jag fått höra 
också att jag var duktig, för jag ville lära mig mycket, och vara med på alla, ja om det var föreläsningar, 
operationer, utvecklingsdagar, jag nyttjade liksom alla tillfällen som fanns. Jag ville lära mig så mycket, 
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jag ville… jag ville kunna, jag ville veta, varför det var så här, varför den här patienten hade slangar där 
och andra doningar där och varför det var så./…/ Jag ville liksom veta helheten. /…/ Det kanske blev för 
mycket, det kanske var för roligt.  

När man upplever det man gör som roligt, och inspirerande är bra men det kan bli för mycket 
av det roliga och man blundar för de negativa effekterna. Att stress kan vara positiv är en 
föreställning som många har vilket kan göra det svårt att säga nej, fast man egentligen inte 
räcker till 

I: Är det något mer som du vill berätta? 
S: Jag tror ju att när man berättar att man blev utbränd, det låter ju liksom jättejobbigt, allt det här som man 

gjorde och allt det här, men det var inte jobbigt då, det var ju skitkul…. 

När man lever med en känsla att man aldrig riktigt räcker till och att man inte klarar att leva 
upp till de egna kraven är det lätt att förlora självförtroendet. Då finns det en risk för att man 
nedvärderar sina egna prestationer, att man bara ser det som inte gick så bra medan allt det 
som man lyckats med inte räknas. Att bli sjukskriven betydde att man inte klarade av att 
hantera de egna de krav och de förväntningar som omgivningen har. Det var därför mycket 
svårt för flera av informanterna att acceptera situationen eftersom det fick dem att känna sig 
värdelösa.   

I: Finns det något mer du vill ta upp? 
M: Nej, inte just nu…………Vänta, det var en sak, för det här med, det var ju så uppenbart, självförtroendet 

kan ju svikta lite när som helst, men jag har aldrig haft så extremt dåligt självförtroende som under den 
här perioden. Jag tyckte att jag var urkass. Hade jag haft fem lektioner och fyra hade varit bra och en som 
inte gick så bra, så tyckte jag att jag var en urdålig lärare. 

I: Hur upplevde du det att bli sjukskriven? 
S: Jag kände mig värdelös, totalt värdelös, för det var inte jag. 

Ju mer stressade informanterna blev desto större blev behovet av att ha kontroll. I ett pressat 
tidsschema fanns inte utrymme för något oväntat som kunde ställa krav på engagemang. Flera 
av informanterna berättar att det inte bara gällde händelser i deras eget liv. Det gällde även att 
ha full kontroll över den övriga familjen. Det att kontrollera det lilla som går i den kaotiska 
situation som man befann sig i. 

I: Var det den känslan (av att se helheten) du förlorade någonstans på vägen? 
A: /…/ Det var som att kliva utanför sig själv /…/ jag kunde inte riktigt komma tillbaks /…/ jag tror att 

eftersom allt var kaos… så tror jag att jag fick ett fruktansvärt kontrollbehov, för att om jag kunde hålla 
kontroll på det lilla jag kunde hålla kontroll på /…/ för jag kände att allt var på väg liksom…. att var på 
väg och liksom gå åt skogen, om jag tappade kontrollen och då blev jag jätterädd. 

Att bli utbränd innebär att man tycker att man har förändrats så mycket att man inte längre 
känner igen sig själv och sina reaktioner på det som händer runt en När man inte längre kan 
leva upp till sin egen och andras bild är det nära till att man inte längre vet vem man är. 

I: Varför tror du att det var så svårt att acceptera 
A: För att jag alltid har orkat allting. Jag har varit en sådan som har orkat allting. Jag har gjort massor av 

saker samtidigt. Det kändes så, …det kändes så konstigt, jag vet inte om det var det här duktighet utan det 
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var mer det här va tusan. Jag kände inte igen mig själv, det här är inte jag, det här. Jag gick vilse i mig 
själv på nått vis, och så helt plötsligt när man krasade, så vem är jag då, vad är det här, vem är jag…… 

4.3.3. Socialt stöd 

Att bli sedd och lyssnad till är alltid viktigt, och att känna att man har stöd från sina chefer. 
Det är ännu viktigare när situationen är pressad och man inte klarar att göra prioriteringarna 
själv, finns inte det stödet ökar risken för att det ska sluta med utbrändhet. Några av 
informanterna tyckte inte att de fick det stöd de hade behövt för att undvika att hamna i den 
situation som de gjorde. 

I: Visade du att du blev arg? 
S: Bara till mina närmsta. Jag kände mig missförstådd av min chef för hon hjälpte mig inte, ja hon brydde 

sig inte, … 

Finns det någon som lyssnar och agerar i ett tidigt skede ökar chansen för att personen inte 
ska bli så sjuk. Att bli sedd och tagen på allvar är väldigt viktigt och att det finns relevanta 
åtgärder som man kan vidta. Hur man blir bemött och omhändertagen av sin omgivning när 
man väl har blivit utbränd har stor betydelse för möjligheterna att återhämta sig och kunna 
komma tillbaka till jobbet. Det behövs stöd från både arbetsgivare och arbetskamrater men 
även av andra som läkare och kuratorer.  

M: Jag skulle ha ett sådant här medarbetarsamtal med rektorn /…/ Så då sa jag rätt upp och ner hur jag tyckte 
det var att jag tyckte det var jättejobbigt, att jag inte var någe glad å så där. Och han lyssnade verkligen, 
det var jättebra, han sa jag tycker att du ska prata med någon också då. Han frågade om han kunde ringa 
kommunhälsan då, och jag var, javisst vad som helst. Det blir bra. Så då bara efter fjorton dagar 
någonting fick jag komma ner och prata med en psykolog ner på kommunhälsan och det var jättebra, ja 
det var väldigt bra.  

 
I: Hur var det på arbetet, tycker du att du fick stöd där? 
A: Första tiden, fick jag jättemycket stöd. Men min chef sa att kom hit, det spelar ingen roll vad du gör, du 

behöver inte vara här hela dagen, kom hit /…/ men det var många som sa ja, ja men vi har ju ett jobb att 
sköta också /…/ Jag tycker faktiskt att jobbet skulle ha kunnat göra mer, ledningen /…/ Jag tycker att det 
är fruktansvärt dåligt, det har aldrig gjorts en Rehab-plan, det har aldrig pratas om hur man ska kunna gå 
tillbaks eller nått stöd /…/ jag tycker faktiskt att dom var så himla urdåliga. 

När det gäller socialt stöd är det främst arbetsgivare och arbetskamrater informanterna tänker 
på men att man får hjälp och stöd av familj och vänner är också viktigt. Även om de flesta 
tyckte att de hade fått ett bra stöd från sina närmsta så berättade flera av dem hur vänskapen 
sätts på prov i sådana här situationer.  

I: Tycker du att du har fått det stöd du har behövt? 
A: Ja, men inte av dem som jag trodde, Inte de närmaste som……jag har alltid varit en person dit alla 

kommer med sina bekymmer, de personerna som hade kommit till mig mest, de fanns inte där och det var 
hemskt jobbigt…. 



 

 25 

4.3.4. Åtgärder 

Hur man ska komma tillrätta med problemet utbrändhet tycker informanterna är svårt att veta. 
Man menar att det är ett problem som gäller alla delar, individ, arbetsliv och samhälle. I 
arbetslivet menar man att det krävs mer resurser framförallt inom den offentliga sektorn. Det 
måste finnas tid att äta lunch och tala om annat än jobb med arbetskamraterna. Kortare 
arbetsdag skulle också kunna vara en lösning. För att det ska fungera krävs politiker som 
vågar ta sådana beslut. Politiker som ser till helheten, inte bara till sitt eget område. 

M: /…/ jag tror att det är för enkelt att säga att det här får samhället ordna, men tvärt om också, att det här får 
människorna själva ta tag i och lägga över allt ansvar på dem, det går inte heller. Det måste till insatser på 
alla håll. 

 

T: Jag var ju tvungen att gå upp och arbeta mer för att vi skulle få ihop det ekonomiskt. Kanske kunde vi ha 
haft sex-timmarsdag båda två. 

 

A: /…/ istället för att betala A-kassa så kanske man skulle kunna betala för jobb om man har en form av en 
stor pott att betala ur, istället för att det är den eller den myndigheten /…/ så behöver folk inte jobba ihjäl 
sig inom vården när det går fullt av folk arbetslösa. 

4.3.5. Förändrat synsätt 

Att få tid för sig själv har för flera av informanterna varit svårt, de har alltid prioriterat sig 
själv sist. Att respektera sig själv och acceptera sina begränsningar är en stor förändring som 
flera av informanterna talar om. Att klara att sätta gränser för vad man förmår och att 
prioritera sig själv är också en viktig förändring.. När man börjar respektera sig själv möts 
man även med respekt från omgivningen. Många av informanterna upplever att de har 
förändrats som personer efter själva krisen, att de har andra prioriteringar idag.  

I: Tycker du att du har förändrats på grund av din utbrändhet? 
A: På grund av hela erfarenheten. Jag har blivit en ödmjukare person, jag tror att jag lättare kan sätta mig in i 

hur andra har det /…/ jag kände att allt kanske inte är så bombsäkert och spiksäkert som jag tror, jag såg 
aldrig något problem med någonting jag förstod inte riktigt vad är det för problem det där, det är väl bara 
att göra så här….nej, så jag är nog lite mer ödmjuk, jag har fått en läxa om vad som är viktigt i livet.  

Att en sak i taget och låta den ta sin tid utan att känna att det finns tusen och en andra saker 
som också måste göras är något som har varit svårt för informanterna. Att acceptera att det 
inte går att leva på det viset är en erfarenhet som de har gjort. Det gäller istället att lära sig att 
ta dagen som den kommer och att leva livet i ett lugnare tempo. 

I: Tycker du att du har förändrats, gör du andra prioriteringar? 
L: /…/ det är på något sätt som jag har lärt mig att jag inte behöver ha bråttom, jag kan inte ha för bråttom 

för det gör ont./…/ Och så har jag börjat kunna säga nej. Alltid förut, vad det än var för något, om det så 
var i dotterns skola eller på jobbet, tillslut behövde jag inte svara utan alla tittade på mig och visste att 
Louise tar på sig det där./…/ Det har jag börjat säga nej till. Jag skulle kunna göra det men inte just nu, 
jag vill inte göra det nu. 
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I: Tycker du att du får respekt för det? 
L: Ja, jag tycker att det får jag, för då…..mer respekt faktiskt än om jag har sagt ja bara för att det har tagits 

för givet. 

4.3.6. Meningen i livet 

De mål som man satt i livet innan man blev utbränd är kanske inte längre giltiga. Den kris 
som man har gått igenom har inneburit att man har tvingats till reflektion och eftertanke på ett 
sätt som man tidigare inte har tagit sig tid till. Den här eftertanken har inneburit att man idag 
gör andra prioriteringar av vad som är viktigt i livet och det har även inneburit att en del av de 
mål som man tidigare hade inte längre är giltiga. Annika har nu för tiden inte något direkt mål 
med livet men hon vet hur hon vill leva det, och att det innebär så mycket mer än bara jobb. 

I: Känner du att du har något mål med livet? 
A: Ja…men kanske inte något direkt mål, men jag vet hur jag vill leva mitt liv. Jag vet inte vart det tar mig, 

men det är en charm med det hela. /…/ För jag ska aldrig någonsin låta livet bestå av jobb något mer, jag 
ska försöka att inte skjuta upp jobbiga saker bara för att det är jobbigt och låta jobbet ta över. Och vänner 
och familj ska få betyda allt.  

Att bli utbränd innebär för många att de börjar fundera över livets mening och vad det är som 
gör deras liv meningsfullt. Det innebär för många att de idag prioriterar familj och vänner före 
jobbet. Det gäller att fånga dagen och att njuta av stunden utan att behöva planera framtiden, 
att uppskatta stillhet och tid för eftertanke prioriteras högre idag och är en av de saker som ger 
mening åt livet. 

I: Vad är det som gör livet meningsfullt idag? 
S: Barnen, familjen och vänner. 

I: Är det skillnad mot för tidigare? 
S: Jaa. Vänner hade jag inte tid att umgås med. Det har faktiskt hänt mycket sedan jag och min väninnas 

familj åket utomlands tillsammans. För vi har aldrig prioriterat att gå bort på helger till någon och hälsa 
på och kanske ta ett glas vin, man har bara kört på. Så det är mycket roligare nu. 

I: Tycker du är en annan person idag? 
 Lång tystnad 

S: Neej. Kanske kan jag lära mig att leva……. 

 

I: Vad gör ditt liv meningsfullt idag 
L: Att bara få vara med, att leva vidare och vara med....för det var också jättenära att jag skulle försvinna 

bort, det var förra våren i maj. Jag ville inte leva. Så i år tycker jag att jag lever mycket mer än jag 
någonsin har gjort. 

I: Vad är då meningen med livet 
L: Det är nog bara ….att få vakna upp och få vara med barn och familj, …..att kunna få äta och dricka, bara 

känna att man kan gå ut och sätta sig, bara känslan finns …man kan bara suga i sig av olika saker, av det 
som finns. Jag behöver inte göra något..….att bara att sitta på bron och andas och höra måsarna skrika, 
det är livet.  

Meningen med livet kan också vara att älska och att känna sig älskad. Men nära relationer till 
andra människor är ofta något som kommer i kläm när man blir utbränd. Kraven på närhet 
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och på känslor känns allt för stora för att man ska klara av dem istället drar man sig undan 
andra, även de som står en nära i livet. 

I: Vad tycker du är meningen med livet? 
T: Det är ju att man känner sig älskad, det tycker jag är viktigt, att man har nära relationer till andra 

människor, med barnen och med sin man, det tycker jag. /…/men sen är det ju så mycket av den här, som 
när har varit sjukskriven och hamnat i den här situationen så är ju mycket av den här känslo…., i alla fall 
för mig, känslomässobiten, har ju varit har blivit om man säger anfrätt då. Och det var väl därför man 
mådde så dåligt när man kände att man inte orkade ha någon nära inpå sig eller någon som ställde krav på 
närhet eller känslor. Det yrke jag jobbar med är ju också, bygger ju så otroligt på kontakter och känslor. 
Det blev väl bara för mycket………tror. Det är meningen med livet (att vara älskad). 

Att få vara ute i naturen är något som ger tillfälle för reflektion och här finner man de andliga 
dimensionerna i livet. Flera av informanterna beskriver naturen som en viktig rekreationskälla 
som ger livet mening.  

I: Vad känner du att du finner där (i naturen)? 
A: Det är nog….den kraften man kallar Gud, nått större, …..jag vet inte om jag är kristen direkt men jag tror 

och för mig är det en naturkraft. 

M: /…/ Och naturen….det ger väldigt mycket /…/ men ibland är det väldigt skönt att vara själv….det kan bli 
andligt, vad jag tycker är andligt. 

 
I: Vad menar du med andligt? 
M: Jag vet inte, men det är den känslan som blir när man är….att simma bara rakt ut i en sjö….det är en 

känsla som är nåt annat än att simma i en simbassäng. Det är som att ta ett skidtag rakt ut på fjället eller 
att åka långfärdsskridskor ute på havet……. 

 

4.4. Sammanfattning av informanternas uppfattning 
· Krav och förväntningar som omgivning och som de själva har ställt är anledningen till 

att de har blivit utbrända.  

· Ett bra socialt stöd är viktigt för att man inte ska bli utbränd och här har främst 

arbetsgivaren ett stort ansvar. 

· För att man ska komma tillrätta med utbrändhetsproblemet krävs åtgärder främst från 

arbetsgivarna men också från politiker.  

· Utbrändhet innebär att man förlorar kontakten med det som man anser ge livet mening 

men finns möjlighet återhämtning och reflektion kan livet förändras så det åter får 

mening. 

· Utbrändhet innebär en kris som ofta leder till att tidigare livsmål revideras och att man 

nu gör andra prioriteringar i livet. 

· Meningen med livet finner man i nära relationer med t ex familj och vänner men också 

i naturen där man kan möta ”det andliga”. 
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5. Avslutande analys och diskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att dels beskriva fenomenet utbrändhet och vilka faktorer i 

samhället som kan vara en bidragande orsak till fenomenet, dels att lyfta fram hur personer 

som har varit utbrända ser på fenomenet och om och i så fall hur det har påverkat deras syn på 

livet. 

5.1. Bristande resurser leder till utbrändhet 
I och med att industrialiseringen gjorde sitt intåg i västvärlden förändrades sjukdomsbilden. 

Förr var svält och infektionssjukdomar de vanligaste sjukdomarna medan i dag dominerar 

sjukdomar orsakade av sociala förändringar och överkonsumtion. De vanligaste 

sjukdomsorsakerna i världen idag är hjärt- och kärlsjukdomar samt depression. År 2000 var 

ungefär 12 procent av de långtidssjukskrivna i Sverige sjukskrivna på grunda av mindre 

psykiska sjukdomar, dit bland andra utbrändhet hör. Från att ha varit ett ganska udda fenomen 

har utbrändhet under de senaste tio åren blivit ett stort problem. Utbrändhet är något som det 

tar långt tid att utveckla, flera månader eller kanske år. Stress är något som man upplever i 

förhållandet till det man inte hinner eller bemästrar. Om de egna kraven är orimligt höga 

kommer man bara att se det som fattas och inte det man faktiskt har åstadkommit. Det krävs 

att man under lång tid kämpar för att förtrycka de egna behoven och kroppens signaler, dels 

för att kunna leva upp till de krav som man ställer på sig själv och dels de förväntningar man 

tycker att andra har. Att bli utbränd innebär en akut kris där kroppen till slut säger stopp och 

man drabbas av olika fysiska symtom som kan innebär att man tvingas till vila. En vila som så 

småningom ger möjlighet till eftertanke och omprioriteringar.  För att människor ska må bra 

måste de ha en känsla av sammanhang i sina liv menar Antonovsky. Det är viktigt att vi 

upplever det som händer i våra liv som begripligt, att man känner sig delaktiga och kan 

påverka hur ens liv utformas samt att man anser sig ha resurser att möta de krav som ställs. 

Förloras känslan av sammanhang ökar risken för att man blir sjuk. 

5.2. Otydliga gränser 
Globaliseringen gör att gränser suddas ut både geografiskt och socialt och när man inte längre 

är lika bundna av traditioner och seder finns en risk att känslan av sammanhang blir lidande. I 

Sverige har varken kyrkan eller folkhemmet längre något större inflytande på hur människors 

liv ska gestalta sig. Samhället erbjuder inte längre de ramar och den trygghet som det en gång 

gjorde, utan det är upp till var och en, välja vad hur livet ska formas. Människor har idag 

själva möjligheten att konstruera sin identitet genom att de (ganska fritt) kan välja utbildning, 



 

 29 

yrke och livsåskådning, de väljer själva vilken inriktning livet ska ha.  Avstånden i världen 

har minskat och gränser mellan länder har inte längre den betydelse som de hade förr. Idag 

kan vi resa över hela världen och genom Internet kan vi utbyta information med människor 

över hela vår jord. Gränserna i samhället har suddats ut och genom bl a genom e-mail och 

mobiltelefoni är man ständigt tillgänglig. Informanterna i undersökningen upplever att det 

finns ett krav på att alltid vara nåbar, att vara tillgänglig. En tillgänglighet som även suddar ut 

gränsen mellan arbete och fritid. På fritiden finns det möjlighet för arbetsgivaren att få 

kontakt med sin personal och på arbetet kan man alltid bli nådd av sina vänner via telefon och 

e-mail. Flera av informanterna menade att kravet på att alltid bli nådd, att alltid vara anträffbar 

var betungade och det är något som de idag inte ställer upp på. De försöker stärka gränserna 

mellan arbete och fritid bl a genom att begränsa användandet av mobiltelefonen eller genom 

att inte läsa sin e-mail varje dag.  

5.3. Otrygghet i arbetet 
Enligt en undersökning som RFV presenterade i slutet av 2003 ansåg en majoritet av de 

sjukskrivna att en bidragande orsak till deras sjukskrivning var faktorer i arbetsmiljön, som 

för höga krav, dålig fysisk arbetsmiljö och dåligt socialt stöd. En annan undersökning som är 

gjord av SCB visade att antalet personer med psykiskt ansträngande arbete har ökat och att 

människors upplevelse av att ha kontroll över sin arbetssituation har minskat. Det stämmer 

med uppfattningen som kvinnorna som ingår i min undersökning har. De är alla överens om 

att kraven i arbetet har ökat. De menar att när resurserna har blir knappare och det är färre 

personer ska klara av samma eller ibland fler arbetsuppgifter än tidigare har det blivit svårt att 

hinna med allt. I och med att alla får mer att göra är det svårare att se och bli sedd av andra, 

alla har fullt upp med sitt. Att säga att man inte orkar, att säga nej är svårt eftersom det 

innebär att någon annan måste utföra arbetsuppgifterna, någon annan som redan har för 

mycket att göra. Arbetslösheten har ökat under -90 talet och är det många som inte längre 

känner sig trygga på sitt arbete. Otryggheten gör att många inte vågar protestera och berätta 

att de inte klarar av arbetsbelastningen. Kvinnorna som jag talade med har alla upplevt att 

belastningen på arbetet har varit mycket stor och att det har varit en bidragande orsak till att 

de har blivit utbrända. Bygger man sin identitet på det man presterar är oförmågan att arbeta 

svår att acceptera. Upplevelsen av att vara oduglig och otillräcklig, var stark hos flera av 

kvinnorna. Att förstå att man inte längre orkar med allt det man tidigare gjort var mycket 

svårt, något alla informanterna gav uttryck för. I min undersökning är det en kvinna som 

upplevde att hon snabbt fick hjälp när hon talade med sin chef. Hon är också den enda som 
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inte har varit sjukskriven på heltid och som har återgått till sitt arbete på fulltid. Det visar på 

hur viktigt det är att i ett tidigt stadium bli sedd och lyssnad till i av arbetsgivaren. 

Informanterna menar att det är viktigt att arbetsgivare och politiker ser till helheten och 

hjälper till att skapa ett bra arbetsklimat. En studie som gjorts på General Food i Gävle visar 

på samma sak. År 2001 var sjukfrånvaron bland tjänstemännen 5,4 procent, men efter att de 

anställda på företaget fått utbildning i stresshantering sjönk sjukfrånvaron, och två år senare 

var den nere i 2,9 procent.48  

5.4. Ökad valfrihet 
När samhället genomgår stora förändringar blir det allt svårare för människor att behålla 

kontrollen över sina liv, både privat och i arbetet. Familjen har förlorat den roll den hade 

tidigare och den har inte längre samma ekonomiska betydelse och är mycket lättare att 

upplösa. Goda relationer med familj och vänner är något som ger livet mening anser 

informanterna, relationer som fick stå tillbaka när de blev stressade. Genom media får vi 

ständigt nya rön om vad som t ex krävs av en god förälder för att barnen ska växa upp till bra 

människor. Frankl menar att människor idag dels saknar instinkter som talar om för henne vad 

hon måste göra, dels att det råder brist på konventioner, traditioner eller värden som talar om 

vad hon borde göra. Det leder i sin tur till att människor vill göra som alla andra eller som alla 

andra vill att hon ska göra. Man får ständigt nya impulser från vår omvärld om vad som är bra 

eller dåligt, rätt eller fel och det ökar risken för att man ska tycka att man har valt fel. Man har 

en känsla av att man ständigt måste göra nya val eller ompröva de val man gjort. Finns det då 

en föreställning om vad man måste göra, måste klara av, för att vara en bra arbetstagare, en 

bra förälder eller en bra partner, som inte stämmer med de resurser man har är det lätt att 

känna sig otillräcklig och bli stressad. Att inte veta vad som är rätt och vad som är fel gör att 

man får dåligt samvete för man tycker att man gör fel hela tiden och det skapar en känsla av 

otillräcklighet menar en av informanterna. Flera av informanterna talade om ”dessa ständiga 

val” och de menar att ju mer stressade de varit desto svårare var det att välja och att välja bort, 

de valde i stället allt.  

5.5. Att finna meningen  
För att livet ska kännas meningsfullt är det viktigt att det finns en bra överensstämmelse 

mellan vad man tycker är viktigt i livet och i vilken grad man förmår att leva efter de 

värderingarna menar Bengtsson. Skälen till att de som blir utbrända har förlorat känslan av att 

                                                 
48 Svenska Dagbladet, Tidig åtgärd sänker sjuktalen,  2004-04-05 
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tillvaron är meningsfull, beror ofta på att det är stor skillnad mellan vad de önskar att de ska 

klara av och hur den verklighet de lever i ser ut. Anledningarna till det kan vara många och 

kan finnas hos såväl individen som på arbetet eller i samhället. Men i grunden har det att göra 

med vilken människosyn som finns i samhället. Att alltför mycket betona den individuella 

friheten på bekostnad av det gemensammas bästa har gjort att det råder en förlust av 

gemenskap och trygghet, som är ett av de viktigaste mänskliga behoven. För att man ska må 

bra krävs en balans mellan individuell frihet och ansvar för det gemensammas bästa.49 

 

Wikström menar att när man genomgår en kris förs man mot sitt centrum och frågor som 

handlar om livet och dess villkor blir viktiga, frågor som 'vad syftar livet till', 'vad är det som 

ger det mening' och 'vad är värdefullt för mig'. Har man aldrig tidigare lagt speciellt stor vikt 

vid de här existentiella frågorna kan de vara förknippade med ångest. Ångest inför frågor som 

handlar om vem jag är och vad som är värdefullt för mig.50 Det är frågor som människor alltid 

har funderat på, men förr fanns det mer givna svar. Idag när man själva i stor utsträckning 

skapar sin egen identitet gäller det att man själva hittar rätt, att man vet vad som är rätt. Att 

tankar på vad som ger livet mening lyfts när man genomgår en kris är något som alla 

informanterna berättar om och att det har inneburit att de idag gör andra prioriteringar. 

Kanske kan man säga att de som har varit utbrända har varit fartblinda, eftersom de tyckte att 

allt i livet skulle gå så fort och så mycket skulle hinnas med. Informanterna menar att 

kunskapen om vad som är viktigt har de haft hela tiden men att de förträngde den när de blev 

stressade. Tid för återhämtning och för reflektion är viktigt för att man ska få möjlighet att 

upptäcka vad som är viktigt i livet och vad som ger det mening. Ett sätt att leva som 

Wikström menar kan vara en framkomlig väg, ett sätt att stå ut är att leva i relation till det 

heliga.51 Flera av informanterna talar om att de när de är ute i naturen kommer i kontakt med 

”något andligt” och att det är något som de sätter stort värde på idag, det är en av de saker 

som ger livet mening.  

5.6. Avslutning 
Problemet med stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet fortsätter att öka och är idag ett 

stort problem i samhället. Forskningen kring orsakerna till utbrändhet är ett relativt sent 

fenomen och ofta har fokus varit på de fysiologiska reaktionerna. Jag tror att det är som 

Antonovsky skriver att vi måste koncentrera oss på att finna vad det är som gör att vissa 

                                                 
49 Bengtsson, F (2003), s 102ff 
50 Wikström, O föreläsning 2004-05-05 
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människor klarar av att simma när de hamnar i floden medan andra inte gör det. Människan är 

en komplex varelse som påverkas hon av biologiska, sociologiska och psykologiska faktorer. 

För att hitta en lösning menar jag att det är, precis som Währborg skriver, viktigt att vi inte 

fortsätter att dela upp tillvaron i skilda discipliner utan att man börjar se till hela människan.  

Att man får sina fysiologiska behov tillfredsställda är naturligtvis viktigt, men man behöver 

även bli sedda och bekräftade av sin omgivning. Man behöver också känna att det finns en 

balans mellan det man upplever ger livet mening och möjligheten att leva enligt de 

värderingarna. Här finns det mycket för forskningen att göra genom att i större utsträckning 

fokusera på hur samhället ska kunna skapa ett utrymme både för människors behov av 

individualitet och av gemenskap. Genom att i större utsträckning fokusera på de existentiella 

frågornas betydelse i samband med utbrändhet kan man kanske hitta ett sätt att möta 

problemet. 
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Bilaga - Intervjumall 
 

1. Inledning 
· berätta syftet med intervjun och med uppsatsen  
· berätta att de som deltar är anonyma och att de inte behöver svara på frågan om de inte 
vill 
· skriv ner adress eller e-postadress, om de vill se den färdiga uppsatsen 
· skriv ner namn och ålder 

 
2. Berätta om dig själv. 

· var är du uppväxt - vilka skolor har du gått i - var har du arbetat 
· hur ser din familjesituation ut? – var bor du, är du gift och/eller har du barn? 

 
3. Hur var situationen när du blev sjukskriven? 

· berätta om hur du mådde och vilka dina symtom var 
· hur upplevde du det att bli sjukskriven? 
· hur definierar du utbrändhet (eller vill du använda ett annat ord för din sjukdom)?  

 
4. Hur var livet innan du blev sjukskriven? 

· var det något speciellt som gjorde att du blev stressad? 
· var rädd för att inte duga eller räcka till om människa? 
· kände du att du hade krav på dig som du inte kunde hantera? 

 
5. Tycker du att du är återställd idag? 

· vad har du gjort för att återhämta dig? 
· tycker du att du fick det stöd som du behövde? – från arbetsgivaren, familjen etc 
· vad tror du att du hade behövt för att bättre kunna möta den stress du utsattes för? 

 
6. Tycker du att du har förändrats på något sätt efter din sjukskrivning? 

· har du andra prioriteringar? 
· har du andra värderingar? 

 
7. Vad är det som får dig att må bra idag? 

· vad gör ditt liv meningsfullt? 
· brukar du fundera över meningen med livet och har du något/några mål i livet? 
· har du någon som du kan diskutera existentiella frågor med? 

 
8. Varför, tror du, att det är så många som blir utbrända idag? 

· är det ett problem för individen, arbetsgivarna eller samhället? 
· tror du att det går att förändra situationen och i så fall vad tror du krävs?  

 
9. Finns det något ytterligare du vill ta upp? 

 




