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Abstract  

Title: Counselors’ experiences of working with individuals experiencing exhaustion 

disorder 

"... exhaustion patients, there is no quick fix… " 

 

Authors: Sophie Breimark and Kristina Bäcke 

 

The aim of this study was to illustrate counselors’ experiences of working with 

individuals experiencing exhaustion disorder. Seven counselors working in primary 

health care were interviewed in a qualitative study. The results showed that the 

counselors’ experiences of causes to exhaustion disorder could be related to both 

external and internal factors. The increase of exhaustion disorder within society was 

ascribed to societal change and the demand to always be on top of things. To identify 

the patients’ needs questionnaires, diagnosis, alliance building and mapping were used. 

The method and approach used was determined by the patients’ needs, the counselors’ 

background, personal traits, organizational guidelines and evaluation of treatment 

results. Empowerment, CBT, mindfulness and cooperation with other professionals 

were described as useful counseling methods and approaches. Counselors described that 

the recovery for patients with exhaustion disorder takes time, and the routine of 8-10 

meetings with the patient is often not enough. 
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Sammanfattning 

Titel: Kuratorers erfarenheter av arbete med individer som har utmattningssyndrom 

“... utmattningspatienter, där finns det ingen quick fix ... “ 

 

Författare: Sophie Breimark och Kristina Bäcke 

 

Uppsatsen syftade till att belysa kuratorers erfarenheter av arbete med individer som har 

utmattningssyndrom. Sju kuratorer inom primärvården intervjuades i en kvalitativ 

intervjustudie. Resultatet visade att kuratorernas erfarenheter av orsaker till 

utmattningssyndrom kunde relateras till både inre och yttre krav. 

Utmattningssyndromets ökning i samhället beskrevs bero på samhällsförändringar samt 

att många vill att allting i livet ständigt ska vara på topp. För att identifiera patientens 

behov beskrevs skattningsinstrument, diagnostisering, alliansbygge och kartläggning 

som viktiga delar. Avgörande för vilken metod och tillvägagångssätt som används var 

individens behov, kuratorns bakgrund och personliga egenskaper, den egna 

organisationen samt utvärdering av behandlingens effekt. Empowerment, KBT, 

mindfulness och samverkan med andra professionella beskrevs som användbara 

metoder och tillvägagångssätt i kuratorns arbete med patienter som har 

utmattningssyndrom. Informanterna beskrev att det tar lång tid för patienter med 

utmattningssyndrom att återhämta sig och att rutinen 8-10 samtal med patienten ofta 

inte är tillräckligt.  

 

Nyckelord: Utmattningssyndrom, kurator, primärvården, behandling, metoder 

 

 

 

 

 

  



 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka de informanter som deltagit i vår uppsats. De har med sina 

målande beskrivningar av sina upplevelser berikat vår studie och utan dem hade vår 

uppsats inte varit genomförbar. Tack för er tid och kunskap! Vi vill även tacka vår 

handledare Ulla Beijer som kommit med värdefulla synpunkter som fört vårt 

uppsatsarbete vidare. Under studiens gång har vi författare deltagit i varje moment. 

Båda har varit lika delaktiga i alla delar av uppsatsen från formulering av syfte och 

frågeställningar till färdigställande av uppsatsarbetet. 

 

Gävle, maj 2018. 

Sophie Breimark och Kristina Bäcke 
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1. Inledning 

Utifrån vår upplevelse att det idag ställs allt högre krav i samhället och att många i vår 

omgivning drabbats av utmattningssyndrom (UMS), väcktes idén om att belysa arbetet med 

individer som har UMS i vår uppsats. UMS innebär fysisk och psykisk utmattning orsakad av 

långvarig stress. Sjukdomsförloppet är utdraget och kan pågå under flera års tid. Ofta beror 

UMS på flera olika stressfaktorer som den drabbade blivit utsatt för under en längre tid (jfr 

Socialstyrelsen, 2017). 

  

1.1 Bakgrund 

Sedan slutet av 1990-talet har det skett en ökning av långtidssjukskrivningar där det 

framförallt är sjukskrivningar för psykisk ohälsa som har ökat. Orsaker till den stora 

ökningen anses bland annat vara förändringar i arbetslivet där neddragningar och upprepade 

omorganisationer lett till ökad arbetsbörda. Arbetsrelaterad stress som leder till psykisk 

ohälsa är ett stort samhällsproblem. I början av 2000-talet satte Socialstyrelsen ihop en 

expertgrupp innehållande olika professioner för att kartlägga fenomenet. Tidigt kunde 

fenomenet urskiljas från depression och visade sig vara något som tidigare inte funnits 

beskrivet inom psykiatrin. Expertgruppen myntade begreppet “utmattningssyndrom” för att 

definiera fenomenet (jfr Socialstyrelsen, 2003) och diagnoskriterier för UMS utformades 

(bilaga 1).  

  

Den psykiska ohälsan har fortsatt att öka och sedan år 2014 har psykiatriska diagnoser varit 

den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Denna grupp har de längsta 

sjukskrivningstiderna och lägst grad av återgång till arbete (Försäkringskassan, 2017). Antal 

individer med huvuddiagnosen UMS som vårdats i sluten vård eller haft ett läkarbesök i 

specialiserad öppenvård var år 2014, 3683, år 2015 var det 5666 och slutligen var det år 

2016, 8186 enligt H. Nordin statistiksamordnare vid Socialstyrelsen (personlig 

kommunikation, 21 Mars 2018).  

 

I oktober 2016 så låg de psykiatriska diagnoserna till grund för 46% av pågående sjukfall i 

Sverige. Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, där UMS ingår som undergrupp, 

är den diagnosgrupp som ökat mest och representerade ungefär hälften av alla startade 

sjukfall i denna grupp under år 2017 (ibid.). Försäkringskassan (2017) anser att det behövs 
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särskilda åtgärder avsedda för denna grupp eftersom att gruppen är överrepresenterad och för 

att trenden inom denna grupp skiljer sig från övriga diagnoser. 

 

1.2 Problemformulering 

Primärvården utgör oftast den första kontakten för patienter med psykisk ohälsa. Det sociala 

arbetet inom primärvården utförs av kuratorer som till stor del arbetar med behandling av 

psykosocial problematik till vilket stressrelaterade sjukdomstillstånd tillhör (Öjehagen, 2014). 

Kuratorns roll inom hälso- och sjukvården är att bidra med kunskaper om sociala och 

psykosociala perspektiv. Kuratorn arbetar utifrån metoder som har stöd i teorier och kunskap 

från socialt arbete och kan genom dessa uppmärksamma betydelsen av att se till patientens 

sociala sammanhang i arbetet med förändring. Detta innebär att både se till individen och 

familjen eller arbetsgruppen samt till det övriga samhället och att även beakta hur dessa olika 

dimensioner samspelar (Forinder & Olsson, 2014). I professionella samtal finns ofta ett mål 

med samtalet som kräver att den professionella planerar och strukturerar samtalet samt 

använder sig av olika samtalsmetoder för att nå målet (Herz & Johansson, 2015). 

  

Det finns enligt kuratorer behov av forskning för att vidareutveckla metoder för behandling. I 

synnerhet för att hålla fokus på det sociala sammanhang individen befinner sig i eftersom det 

annars kan bli enbart individinriktade metoder som får utrymme (Forinder & Olsson, 2014). 

Enligt Wilczek, Besèr och Brändström (2017) finns det ännu inga behandlingsresultat som är 

övertygande när det gäller behandling av UMS, vilket är något som även Åsberg och Nygren 

(2012) konstaterade år 2012. Wilczek, Besèr och Brändström (2017) ser därför att det finns 

ett behov att utveckla och utvärdera verksamma metoder för behandling av UMS. Genom att 

belysa kuratorns erfarenheter av arbete med denna patientgrupp kan kunskap vinnas som är 

av värde i fortsatt forskning för att finna verkningsfulla metoder. Mot bakgrund av 

ovanstående redogörelse vill vi belysa kuratorers erfarenheter av arbete med patienter som 

har UMS. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kuratorer beskriver sina erfarenheter av sitt 

arbete med individer som har utmattningssyndrom. 
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1.4 Frågeställningar 

- Hur beskriver kuratorerna orsaker till utmattningssyndrom? 

- Vad beskriver kuratorerna är anledningen till att utmattningssyndrom ökar i 

samhället? 

- På vilket sätt beskriver kuratorerna att de går tillväga för att identifiera behov som 

individen har? 

- Vad beskriver kuratorerna som avgörande för vilken metod och tillvägagångssätt som 

används i arbetet med individer med utmattningssyndrom? 

- Vilka metoder och tillvägagångssätt beskriver kuratorerna som användbara i arbetet 

med individer med utmattningssyndrom samt på vilket sätt är dessa användbara? 

 

1.5 Uppsatsen disposition 

Vi har delat upp vår uppsats i sex övergripande kapitel. I det första kapitlet redogörs för 

uppsatsens bakgrund och problemformulering som mynnar ut i syfte och frågeställningar. 

Därefter definieras några centrala begrepp. I det andra kapitlet presenteras tidigare forskning 

under olika teman. I det tredje kapitlet presenteras de teorier som vi valt att använda i vår 

analys. I det fjärde kapitlet redogörs för vår metod där vår forskningsdesign, förförståelse, 

tillvägagångssätt, analysverktyg, uppsatsens trovärdighet samt etiska ställningstaganden 

ingår. I det femte kapitlet finns resultatredovisningen där den analyserade empirin 

presenteras. I det sjätte kapitlet presenteras vår analys av empirin med utgångspunkt i valda 

teorier. I det sjunde kapitlet sammanfattas studiens huvudsakliga resultat och sedan förs en 

kritisk diskussion kring studiens resultat och metod. Därefter följer referenslistan och 

studiens bilagor.  

 

1.6 Begreppsförklaringar 

I denna del definieras centrala begrepp som förekommer i vår uppsats. Några enklare begrepp 

och förkortningar definieras löpande i texten.   

 

1.6.1 Kurator 

Inom hälso- och sjukvården finns kuratorer i primärvården, psykiatrin, rehabilitering, 

habilitering samt inom den somatiska vården. Det är kuratorns uppgift att säkerställa att det 

socialrättsliga, sociala och det psykosociala perspektivet finns med i patientarbetet. Kuratorn 

har en socionomexamen och oftast en vidareutbildning utöver det (Akademikerförbundet 
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SSR, 2017). Det specifika för kuratorer är att det finns mycket att beakta kring individen 

vilket gör arbetet komplext. De arbetar i ett medicinskt sammanhang med andra professioner 

som har ett annat fokus där kuratorn förutom den kroppsliga dimensionen för in andra 

perspektiv såsom existentiella frågor, sociala- och relationsperspektiv som också kan vara av 

vikt att ta hänsyn till (Blom, Lalos, Morén & Olsson, 2014). För kuratorer är samtal den 

grundläggande arbetsmetoden. Samtalet utformas med olika teoretiska utgångspunkter och 

metoder. Kognitiv, psykodynamisk och systemteori är olika utgångspunkter som kan vara 

användbara. De kombineras ofta med olika sociala interventioner (Forinder & Olsson, 2014) 

1.6.2 KBT 

Psykoterapier samlade under namnet kognitiv beteendeterapi (KBT) som har som mål att 

individen ska bli medveten om sina tanke- och beteendemönster för att kunna göra en 

förändring. Det görs genom övning för att träna på förändrade tankar, känslor och beteenden 

kring det som troligtvis orsakar det psykologiska problemet. På så sätt kan problemet 

förebyggas och individens symtom reduceras. KBT är en terapi med tydlig struktur som 

bygger på terapeutens och klientens utforskande samarbete. Kartläggning av problemens 

härkomst och orsaken till att de finns kvar är första steget. En behandlingsplan formuleras 

som under arbetets gång och utvärderas kontinuerligt. För att prova nya förhållningssätt får 

individen ofta hemuppgifter (Socialstyrelsen, u.å.a). 

1.6.3 Mindfulness 

Mindfulness är en meditationsform med betoning som ligger på att vara i nuet med sig själv. 

Acceptans, tillåtande och medveten närvaro där tankar får komma och gå utan värdering är 

vägledande. Utgångspunkten är att koppla bort autopiloten och vara medveten om varje 

ögonblick och på så sätt hitta balans och harmoni i livet (Kabat-Zinn, 2005). Mindfulness-

based stressreduction (MBSR) är ett program som varar under åtta veckor där deltagarna får 

träna mindfulness, göra hemuppgifter i vardagen, träffa andra gruppmedlemmar för att få stöd 

och behålla motivationen (Schenström, 2007). 

 

2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogör vi för tidigare forskning som har direkt koppling till våra 

frågeställningar. Genomgången har tematiseras där olika forskares resultat presenteras under 

vardera tema. De teman som identifierats är Utmattningssyndrom, Orsaker till 
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utmattningssyndrom, Hur utmattningssyndrom och patientens behov identifieras och Olika 

behandlingsmetoder för utmattningssyndrom. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

tidigare forskning och en kort diskussion om hur den knyter an till samt används i vår 

uppsats. 

 

2.1 Utmattningssyndrom 

Begreppet utmattningssyndrom är svårt att hitta i internationell forskning. Det beskrivs där 

allmänt som “burnout”, vilket refererar till flera olika stressrelaterade tillstånd där 

utmattningssyndrom är ett av dem. Vi valde i den här uppsatsen att använda det svenska 

begreppet utbrändhet synonymt med burnout. Utmattningssyndrom förkortar vi UMS genom 

hela uppsatsen. 

 

Enligt Schaufeli, Leiter och Maslach (2009) är utbrändhet ett socialt problem som både 

forskare och praktiker anser värt att uppmärksamma. De beskriver hur fenomenet spridit sig 

från de amerikanska regionerna till andra länder och har sin grund i de sociala, ekonomiska 

och kulturella förändringar som ägde rum i slutet av 1900-talet (ibid.). Begreppet utbrändhet 

var ursprungligen en metafor för anställda som blev så utmattade att de inte längre hade 

möjlighet att involvera sig i arbetet på samma sätt som tidigare (jfr Schaufeli, Leiter & 

Maslach, 2009). Sedan lånade Freudenberger (1974, refererad i Schaufeli, Leiter & Maslach, 

2009) begreppet för att definiera de tillstånd som missbrukare kan hamna i efter långvarig 

narkotikaanvändning. Därefter upptäcktes begreppet av Maslach och hennes kollegor när de i 

en intervjustudie studerade hur socialarbetare hanterade den emotionella belastningen i 

arbetet. Praktikerna själva refererade till deras tillstånd som utbrändhet (Maslach, 1976, 1993 

refererad i Schaufeli, Leiter & Maslach 2009). 

 

Schaufeli, Leiter och Maslach (2009) menar att det finns ett samband mellan den ekonomiska 

utvecklingen och att fenomenet utbrändhet uppmärksammas i olika länder. Kulkarni (2006) 

argumenterar för att globalisering, privatisering och liberalisering har lett till snabb 

utveckling av arbetslivet vilket medfört förändrade och högre krav på arbetstagare. Även om 

utbrändhet är ett globalt fenomen så skiljer sig begreppets innebörd mellan olika länder. Den 

lokala sociala kontexten har betydelse för hur utbrändhet betraktas. I vissa länder ger 

definitionen av utbrändhet som den medicinska diagnosen utmattningssyndrom tillgång till 

socialförsäkringssystemet, behandling och rehabilitering. I andra länder där utbrändhet inte är 
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medikaliserat ges de drabbade ingen möjlighet till kompensation eller behandling (Schaufeli, 

Leiter & Maslach 2009). Schaufeli, Leiter och Maslach (2009) redogör även för att det finns 

olika syn på om utbrändhet är beroende av kontexten eller inte. Vissa hävdar att utbrändhet 

grundar sig i genetik medan andra hävdar att det är ett multidimensionellt fenomen som 

grundar sig i flera olika områden (ibid.).  

 

2.2 Orsaker till utmattningssyndrom  

Socialstyrelsens kartläggning (Socialstyrelsen, 2003) visar att stressrelaterad psykisk ohälsa 

inte bara kan relatera till arbetet utan även kan bero på långvarig arbetslöshet eller långvariga 

relationsproblem. Även individuella faktorer som genetik, uppväxtvillkor och i vilken grad en 

individ bygger sin självkänsla på sin förmåga att prestera har betydelse för vilka som drabbas 

(Ibid.). Detta är något som även Thuynsma och De Beer (2017) uppmärksammar i sin studie, 

där de med grund i att det främst talas om arbetet som orsak undersökt om orsaker till 

utbrändhet kan återfinnas även i andra domäner. De fann att orsakerna var kopplade både till 

arbetslivet och privatlivet. Arbetslivet visade sig dock ha störst inverkan (ibid). Hasselberg, 

Jonsdottir, Ellbin och Skagert (2014) kom i sin studie fram till liknande resultat där patienter 

med UMS i första hand uppgav stressorer i arbetet som orsak till utmattningen och i andra 

hand privata relationsbekymmer. Att arbetet anges som den dominerande orsaken till UMS är 

något som Maslach & Leiter (1999) beskriver vara grundat i de förändringar som skett i 

arbetslivet. Det har lett till att utbrändheten i samhället eskalerat genom att det blivit mer krav 

på arbetstagaren och på att individen ska ha en viss prägel som ibland inte överensstämmer 

med individens egen karaktär. En annan anledning är att målet med ekonomisk vinning nås 

på bekostnad av människors värde (ibid.). 

 

2.3 Hur utmattningssyndrom och patientens behov identifieras 

För att identifiera patientens behov relaterat till UMS kan olika skattningsskalor användas. En 

av dessa är Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS). KEDS är en enligt Besèr, 

Sorjonen, Wahlberg, Peterson, Nygren och Åsberg (2014) en självskattningsskala som kan 

vara till hjälp vid bedömning av symtom som finns med vid UMS. I deras studie 

konstruerades och utvärderades formuläret utifrån Socialstyrelsens diagnoskriterier för UMS. 

Det utformades nio områden. Utifrån dessa områden får patienten fylla i hur måendet varit 
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under de senaste veckorna utifrån de sex påståenden som ligger under varje område. Ett 

ytterligare syfte var att undersöka om självskattade symtom på ångest och UMS samt mellan 

depression och UMS hade någon relation till varandra. För att göra det användes både KEDS 

och HAD (som är en skattningsskala för depression- och ångestsymtom). Resultatet visade att 

pålitligheten för KEDS var tillfredsställande och bekräftade att ångest, depression och UMS 

ska ses som olika fenomen. 

 

En annan skattningsskala som kan användas för att identifiera patientens behov är Shirom-

Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ). Lundgren-Nilsson, Jonsdottir, Pallant och 

Ahlborg (2012) har studerat de psykometriska egenskaperna hos SMBQ för validering och 

användning i en klinisk miljö. Instrumentet har senare utvecklats till den senare versionen 

Shirom-Melamed Burnout Measures (SMBM). De senare instrumentet (SMBM) är anpassat 

för att användas till en arbetande population med olika frågor om arbete och lämpar sig därför 

inte lika bra som SMBQ att använda i det kliniska arbetet. Studien visar att en förkortad 

version av SMBQ (SMBQ-18), kan vara ett effektivt verktyg att använda vid diagnostisering 

i den kliniska praktiken när det handlar om patienter som inte arbetat på ett tag. Medan 

SMBM passar bättre för patienter som arbetar eller nyligen har arbetat.  

 

När patientens behov ska identifieras behöver kuratorn beakta hela patientens situation. 

Arvidsdotter, Marklund, Kylén, Taft och Ekman (2015; Arvidsdotter, 2014) beskriver att de 

professionella inom primärvården behöver se patientens styrkor och hinder samt genom ett 

salutogent och personcentrerat arbete hjälpa patienterna att finna balans. Detta för att gynna 

patientens återhämtning. I studien intervjuades personer som hade kontakt med primärvården 

för att få kunskap om deras upplevelser av att leva med stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Deltagarna beskrev en obalans mellan sina egna krav och de resurser de har att tillgå samt 

svårigheter att hantera sin vardag. Deltagarna beskrev även upplevelsen av att vilja mer än 

vad de kan leva upp till och vad som är möjligt för dem. Dessa upplevelser tillsammans kan 

leda till utmattning (ibid.). 

 

2.4 Olika behandlingsmetoder för utmattningssyndrom 

I en studie framgår att det saknas relevant forskning för det sociala arbetet i medicinsk miljö. 

Heiwe, Nilsson-Kajermo, Olsson, Gåfvels, Larsson och Wengström (2013) har undersökt hur 

socialarbetare som arbetar i en medicinsk miljö ser på evidensbaserad praktik (EBP). Enligt 
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Payne (2015) bygger EBP på en bred grund av empiriska belägg för vilka handlingar som 

visat sig verkningsfulla för att nå ett visst mål.  Syftet i studien av Heiwe et al. (2013) var att 

undersöka kunskaper om, attityder till och användning av EBP. Resultatet av studien visade 

att socialarbetarna var positivt inställda till EBP för att få stöd i sitt arbete. Något som 

hindrade att de använde sig av EBP var att de tyckte att forskning ibland inte tar hänsyn till 

hur det ser ut i den kliniska praktiken som kan vara begränsad utifrån tidsbrist. 

 

Socialstyrelsen (u.å.b) har utformat en metodguide som är aktuell för socialt arbete. Den är 

till för att visa evidensbaserad praktik som finns och belyser både insatser och metoder för 

bedömning i det sociala arbetet. Vid en sökning på vuxna, psykisk ohälsa och insatser kom 

22 olika insatser upp bland dessa metoderna kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal 

samt psykoterapi. Vid sökningen fanns ingen metod beskriven specifikt för 

utmattningssyndrom. 

 

Inom forskning har flera olika metoder studerats avseende dess effekt för behandling av 

patienter som har UMS. Wilczek, Besèr och Brändström (2017) har genomfört ett projekt 

som syftade till att utveckla en modell för behandling av diagnosen UMS men även för annan 

psykisk ohälsa som är stressutlöst. I projektet studerades sjukvårdspersonal med 

stressrelaterad psykisk ohälsa och under tiden skapades, utvärderades och utvecklades en 

behandlingsmodell som fick namnet Erstamodellen. Modellen innebär vård som är 

personcentrerad där patienten alltid har en individuell vårdplan med syftet att återigen 

fungera och ha hälsa i det dagliga livet. Det framkom bl.a. att tidiga insatser, tydliggörande 

om vad UMS är, och helhetssyn kring den totala livssituationen var viktigt samt att 

behandlingen behöver utformas efter individens unika problematik. Det framkom även att det 

fanns behov av mer hjälp att koordinera kring sjukskrivningen och behov av arbetsinriktade 

interventioner när arbetsåtergången blir komplicerad. 

  

Eriksson (2016) har i sin doktorsavhandling beskrivit hur existentiella perspektiv kan vara till 

hjälp i rehabiliteringen av patienter med UMS. Vårdgivare och vårdtagare som ingick i ett 

rehabiliteringsprogram med existentiell utgångspunkt intervjuades. Det framkom att 

vårdtagarna upplevde sin diagnos som livsomvälvande, de upplevde maktlöshet och en känsla 

av att befinna sig mellan liv och död. När vårdtagarna uppmärksammade tankar på ett 
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existentiellt plan togs ett viktigt steg för att komma vidare. Genom att vårdgivaren har en 

helhetssyn på individens behov kan vårdtagaren ges möjlighet till existentiella perspektiv 

som är en viktig del i återhämtningsprocessen. Något som också spelade en roll var att 

vårdgivaren var öppen för olika rehabiliteringsalternativ eftersom de kan tillsammans leda till 

ett mer kraftfullt resultat. Eriksson (2016) beskriver även att vårdgivarna berättade att 

vårdtagarna skapat en distans till sig själva och förlorat sitt driv och glädjen till livet. De 

existentiella frågorna kan hjälpa till i rehabiliteringen för att få kontakt med sig själv och hitta 

sina inre resurser så att återhämtning kan ske. Fokus kan ligga på att omskapa mening för att 

återfå hälsan. 

 

En annan studie belyser också vikten av att patienten får hjälp att finna sina inre resurser. Den 

studien visade att integrativ behandling, som innefattar terapeutisk akupunktur i kombination 

med en salutogen dialog, och ett personcentrerat förhållningssätt kan vara verkningsfullt för 

patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Syftet med denna typ av behandling är att 

patienten ska bli medveten om sina styrkor och använda dem för att hantera sin sjukdom 

(Arvidsdotter, Marklund & Taft, 2013; Arvidsdotter, 2014). Studien syftade till att jämföra 

effekterna av integrativ behandling (IB), terapeutisk akupunktur (TA) och ett sedvanligt 

behandlingsprogram (SB) för att lindra symptom av stressrelaterad psykisk ohälsa. Resultatet 

visade vid de första och andra mätningarna att patienterna som fick IB och TA hade 

förbättrats mer på alla punkter i jämförelse med patienterna som fick SB. Det som mättes var 

nivån av depression och ångest, hälsorelaterad livskvalité (health-related quality of life, 

HRQL) samt KASAM- känsla av sammanhang (Arvidsdotter, Marklund & Taft 2014; 

Arvidsdotter 2014). Under en uppföljning av studien sex månader senare visades inga större 

skillnader från mätningen innan, de som fått IB eller TA hade fortfarande betydligt bättre 

resultat på alla punkter i jämförelse med de som fått SB (ibid.).  

 

Fokus på arbete med att stärka patienten i sig själv återkommer i ytterligare en studie där 

Salminen, Andreou, Holma, Mäkikangas och Pekkonen (2017) tittat på hur 

rehabiliteringsprocessen ser ut för patienter med utbrändhet både under rehabiliteringen samt 

två år efter. Rehabiliteringen innehöll en utredning om patientens fysiska och psykiska 

mående som gjordes av flera olika professionella; läkare, psykolog, sjukgymnast och kurator. 

Sedan fick patienten delta i en rad olika behandlingsaktiviteter som främst syftade till att öka 
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individens resurser och att hjälpa individen att utveckla copingstrategier. Dessa aktiviteter 

gjordes både i grupp och individuellt. Studiens resultat visade att återhämtning från 

utbrändhet är en långsam och individuell process. De viktigaste faktorerna för patienternas 

återhämtning visade sig vara att ha inflytande över sin situation och sitt liv, deltagandet i 

rehabiliteringsprogrammet samt stöd från chefen på arbetet.  

 

Det finns även ett flertal studier som undersökt vilken effekt som kognitiv beteendeterapi 

(KBT) har för behandling av UMS. En studie har jämfört effekten av en generell KBT-

behandling och en arbetslivsinriktad KBT-behandling som även kombinerades med gradvis 

återgång till arbetet och tidig kontakt med arbetsgivaren (Salomonsson, Santoft, Lindsäter, 

Ejeby, Ljótsson, Öst, Ingvar, Lekander & Hedman-Lagerlöf, 2017). Resultatet visade att båda 

behandlingsmetoderna samt en kombination av dessa hade effekt genom minskade symptom. 

Den generella KBT-behandlingen hade genererat en större minskning vid behandlingens slut, 

men skillnaden i symtomnivå mellan de olika behandlingarna jämnades ut efter ett år. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika behandlingarna avseende tid för återgång till 

arbete. Patienterna var mest nöjda med den generella KBT-behandlingen och slutsatsen blev 

att den även i fortsättningen ska vara förstahandsvalet (ibid.) 

 

Ytterligare en studie har visat att KBT-behandling kan ha effekt för patienter med UMS men 

att det kan ta tid innan effekten blir synlig fullt ut. Denna studie gjordes av Fjellman-

Wiklund, Stenlund, Steinholtz och Ahlgren (2010) som undersökte upplevelser hos patienter 

med utbrändhet som deltagit i två olika rehabiliteringsprogram. Det ena innefattade KBT-

behandling kombinerat med qigong (grupp A) och det andra endast qigong (grupp B). Här 

framkom att majoriteten av deltagarna i båda grupperna upplevde att programmen hjälpt dem 

i återhämtningsprocessen. Det som gjort programmen framgångsrika beskrevs som bra 

möten, bekräftelse och gruppsammanhållning. Bekräftelse och stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal och andra gruppdeltagare ansågs vara av betydelse för patienternas 

beteendeförändringar. I en senare studie har Stenlund, Nordin och Järvholm (2012) utvärderat 

de långsiktiga effekterna av dessa två olika rehabiliteringsprogram. Resultatet visar att 

behandlingen i grupp A har varit mer gynnsam för deltagarna än vad behandlingen i grupp B 

varit. Deltagarna i grupp A upplever sig vara mer återhämtade från sin utbrändhet, hade lägre 

nivåer av utbrändhet, hade minskat sin användning av medicin mot depression och hade 
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användning för de verktyg de lärt sig från den kognitiva beteendeterapin. Att resultatet i 

denna studie skiljer sig från den tidigare studiens resultat uppger författarna kan bero på att 

det tar tid för patienter att implementera de verktyg de lärt sig genom KBT och att utveckla 

nya copingstrategier. Författarna menar därför att de verkliga effekterna av ett 

rehabiliteringsprogram kan visa sig först några år efter att programmet slutförts.  

 

Förutom samtalsbehandlingar med KBT så har vi även funnit en studie gällande effekten av 

webbaserad KBT-behandling. Studiens deltagare undersöktes i fyra olika grupper som fick 

olika typer av behandling, en grupp fick KBT på internet och samtalsbehandling, en annan 

grupp fick bara KBT på internet en tredje grupp fick bara samtalsbehandling och en fjärde 

grupp fick varken KBT på internet eller samtalsbehandling. Resultatet visar att två olika 

behandlingskombinationer, nämligen KBT på internet i kombination med samtalsbehandling 

samt bara samtalsbehandling genererade störst effekt. Studien visar att KBT på internet kan 

vara ett bra verktyg om det används i kombination med ett behandlingsprogram för 

utbrändhet (Zielhorst, Tan, Van Den Brule, Visch, Melles, Van Tienhoven & Lange, 2015). 

 

Utifrån att KBT är svårt att få tag i och är en dyr behandling utfördes en studie i primärvården 

för att utvärdera effekten av mindfulnessgrupp som alternativ behandling. UMS var en av 

flera diagnoser som ingick i studien. Patienterna fick delta i antingen mindfulnessgrupp eller i 

en grupp med traditionell behandling företrädesvis KBT. Här framkom att gruppterapi med 

mindfulness och traditionell behandling båda minskade patienternas symtom på alla 

skattningsskalor. Det framkom ingen signifikant skillnad mellan de båda grupperna 

(Sundquist, Lilja, Palmér, Memon, Wang, Johansson & Sundquist, 2015). Att det inte finns 

någon signifikant skillnad mellan KBT-behandling och mindfulness visas även i en annan 

studie där Anclair, Lappalainen, Muotka och Hiltunen (2018) studerat vilken effekt som KBT 

och mindfulnessbehandling har för stress och utbrändhet hos föräldrar till barn med kroniska 

tillstånd. I studien blev en del av urvalsgruppen erbjuden strukturerad KBT-behandling 

medan den andra delen av urvalet blev erbjuden strukturerad mindfulnessbehandling. 

Resultatet visade att båda metoderna hade signifikant effekt för att minska föräldrarnas stress 

och utbrändhetssymptom samt att metoderna haft lika bra effekt. 

 

Ytterligare en studie har visat att både mindfulness och KBT kan ha effekt för patienter med 

UMS samt att även traditionell yoga kan ha effekt. I studien undersöktes om de tre nämna 
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metoderna hade effekt på livskvalité hos primärvårdspatienter med utbrändhet. Patienterna 

blev indelade i tre olika grupper och fick lång gruppbehandling med någon av 

behandlingsformerna. Resultatet visade att den hälsorelaterade livskvalitén ökade i alla tre 

grupper och att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan dem. Alla patienterna var 

tillfreds och behandlingen hade god effekt (Grensman, Acharya, Wändell, Nilsson, 

Falkenberg, Sundin och Werner, 2018). 

 

2.5  Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat att UMS är ett globalt fenomen som betraktas på något olika sätt 

i olika länder. Fenomenet har sitt ursprung i 1900-talets andra hälft, under en tid med stora 

samhällsförändringar. I forskning som syftat till att beskriva UMS orsaker framkommer att 

bakgrunden till UMS är komplex eftersom att orsaker kan härledas till individens egenskaper, 

privatlivet, arbetslivet, och även till samhället i stort. För att identifiera och mäta nivån av 

utmattning kan skattningsskalorna KEDS och SMBQ användas. Forskningen visar att 

flertalet metoder har studerats avseende dess effekt på behandling av UMS, där vikten av att 

se till individens totala situation och hjälpa denne att finna och mobilisera sina egna resurser 

har lyfts fram. Flera studier har visat att KBT och mindfulness har effekt vid behandling av 

UMS samt att det inte finns någon signifikant skillnad mellan dessa behandlingsmetoder. 

Tidigare forskning har även visat att KBT har bättre effekt på lång sikt än qigong. 

Forskningen har även visat att webbaserad KBT kan ha effekt om den används i kombination 

med samtalsbehandling. 

 

Den tidigare forskningen ger en förståelse för UMS bakgrund och orsaker. Den ger också en 

förståelse för hur kuratorn kan gå tillväga i sitt metodval och tillvägagångssätt. Den 

exemplifierar även vad som kan vara betydelsefullt i behandling av patienter som har UMS 

samt vilka metoder som kan vara verksamma. Med dessa beröringspunkter kommer vi att 

knyta an till tidigare forskning i vår diskussion för att belysa centrala delar i empirin och göra 

vårt material självständigt i förhållande till tidigare forskning. 
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3. Teorianknytning 

I detta avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkter som vi kommer att använda oss av i 

analysen av vårt empiriska material. Dessa är Salutogen teori, Naiv teori och Empowerment.  

 

3.1 Salutogen teori 

Det salutogena perspektivet utgår enligt Antonovsky (2005) från vad som gör människor 

friska istället för vad som gör människor sjuka. Om hälsa och ohälsa betraktas som motpoler 

så är frågan hur det kan komma sig att vissa människor trots svårigheter och sjukdom ändå 

drar sig mer åt hälsa medan andra gör tvärtom. Det är ett annat sätt att se på sjukdom än det 

patogena synsättet där fokus är mer på orsaker och förklaringar till sjukdomar. Det salutogena 

perspektivet utgår från att hälsa inte behöver vara frånvaro av påfrestningar utan belyser 

istället vad som gör att människor behåller hälsa trots påfrestningar och istället utvecklas av 

dem. Det är inte vad som sker som är av betydelse, inte vad det beror på, utan det är hur vi 

hanterar det som sker som har betydelse för upplevelsen och människor har olika kraft att stå 

emot (ibid.). 

 

Aron Antonovsky utvecklade en teori om känslan av sammanhang (KASAM) som grundar 

sig i studier om forskning kring vad som ger hälsa och vad som ger människor kraft att 

bekämpa stressorer (Antonovsky, 2005). Han definierar KASAM som:  

 

En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och 

varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en 

hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig 

(Antonovsky, 2005, s.17). 

 

KASAM innefattar, enligt Antonovskys studier, tre komponenter som visat ha betydelse för 

människors hälsa; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till om 

personen upplever stressorer i den inre och yttre världen som förutsägbara och begripliga. 

Hanterbarhet syftar till om personen upplever sig ha resurser för att kunna möta de stressorer 

som finns i omgivningen. Meningsfullhet syftar till personens upplevelse av delaktighet, 

engagemang och känslomässig betydelse för skeenden i livet (Antonovsky, 2005). Hög 

KASAM relaterar till höga värden på dessa tre komponenter och låg KASAM till låga värden 
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på dem. Meningsfullhet, den komponent som visar motivation, är kanske den viktigaste enligt 

Antonovsky. Han menar att om begriplighet och hanterbarhet visar på höga värden så 

kvarstår det inte så länge om ändå meningsfullheten är låg. Relationen mellan komponenterna 

är tydlig och Antonovskys slutsats blev att för att få till en lyckosam problemhantering så är 

det den totala upplevelsen av KASAM med alla tre komponenterna som är viktigt 

(Antonovsky, 2005). 

 

I vår analys används salutogen teori för att belysa de perspektiv som finns representerade i 

informanternas beskrivningar av deras arbete med patienter som har UMS. Vi har även 

använt salutogen teori och begreppet KASAM för att beskriva hur individens förhållningssätt 

och nivå av KASAM påverkar hur de hanterar sin situation samt hur det påverkar kuratorns 

val av metod och tillvägagångssätt.  

 

3.2 Naiv teori 

Olsson (2009) beskriver att han under flertalet år haft kontakt med socialarbetare genom 

handlednings- och utbildningsverksamhet. Under dessa år har han erfarit att det som sker i 

mötet mellan socialarbetaren och klienten inte bara kan beskrivas genom olika teoretiska och 

metodiska anvisningar. Socialarbetares arbete har sin grund i olika föreställningar och 

intentioner som utgör en form av referensramar. Var dessa referensramar har sitt ursprung är 

inte helt enkelt att tyda. De kan inte bara kopplas till utbildning, politiska direktiv, juridik, 

arbetsgruppen eller arbetsuppgifternas karaktär. Det kan även finnas flera andra områden som 

haft betydelse (Olsson, 2009; Olsson & Ljunghill, 1997). 

 

För att beskriva hur socialarbetare väljer att handla i mötet med klienter använder Olsson 

(2009; Olsson & Ljunghill, 1997) begreppet naiv teori. Olsson menar att begreppet betecknar 

en process där vårt handlande styrs “... dels av personliga planer, dels av personliga teorier 

om oss själva, andra människor och om omvärlden i stort. …”(Olsson, 2009, s. 47). Dessa 

teorier är inte explicita utan är snarare en känsla eller ett givet mönster hos den professionella 

som denne handlar efter. Dessa givna handlingsmönster bygger på den professionellas 

föreställningar om sig själv och omvärlden (Olsson, 2009; jfr Olsson & Ljunghill, 1997). 

Olsson (2009) menar att naiva teorier är naiva i den mening att de har sitt ursprung i en 
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process som pågått under hela livet. De naiva teorierna bygger på de oändligt många 

problemsituationer som en människa ställs inför under livet och utgör en grund för 

människans existens, eftersom teorierna innehåller kunskap om vilka konsekvenser vårt 

handlande sannolikt kommer att få (ibid.). Alla socialarbetare har sina egna naiva teorier som 

de använder för att förstå en klients handlande. De naiva teorierna kan beskrivas som 

innehållet i en ryggsäck full av olika handlingsalternativ. Ur denna ryggsäck kan 

socialarbetaren välja olika alternativ beroende på hur samspelet med klienten artar sig (jfr. 

Olsson, 2009).  

 

Naiv teori bygger på socialpsykologisk attributionsteori om människors förmåga att utifrån 

sina egna föreställningar, oreflekterat tillskriva andra människors handlingar viss mening 

(Olsson, 2009; Olsson & Ljunghill, 1997). Olsson (2009) beskriver socialarbetarens arbete 

med klienten som ett kretslopp. I detta kretslopp så väljer socialarbetaren en handling som 

leder till upptäckter som formar nya teorier, vilka i sin tur binds samman med nya planer. 

Kretsloppet handlar om att socialarbetaren vill förstå och ge mening till mötet som sker med 

klienten. Socialarbetarens naiva teorier får betydelse för hur denne bemöter klienten samt hur 

denne hanterar oförutsedda situationer som uppstår i mötet. Socialarbetarens naiva teorier kan 

fungera som en kompass med vilken denne kan orientera sig i svåra och oväntade situationer, 

där känslan av det som känns mest rätt ibland får styra riktningen (ibid.).  

 

I vår analys används naiv teori för att belysa hur informanterna går tillväga för att bygga 

allians med patienterna samt vad de grundar sina metodval och tillvägagångssätt på i arbetet 

med patienter som har UMS.  

 

3.3 Empowerment 

Empowerment kan beskrivas som en process när en individ frigör sina egna resurser eller 

skaffar sig de resurser som krävs för att få mer inflytande över sitt liv. Det finns olika 

riktningar som definierar empowerment på olika sätt men det finns en gemensam 

utgångspunkt; De grundar sig i en positiv syn på människan där människan ses som aktiv i 

sin situation och som under rätt förhållanden vill och vet vad som är bäst för denne 

(Askheim, 2012). Inom rehabiliteringsområdet används bemästrande som ett begrepp som 

kan jämställas med empowerment, vilket i grunden handlar om hur personer med varaktiga 

funktionshinder ska lära sig hur de kan leva med sin situation och hur de kan bemästra olika 
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utmaningar. Där målet är att personerna ska uppleva att de har kontroll över sitt eget liv. I 

detta hänseende handlar det om att den professionella tar ett steg tillbaka och istället för att 

agera expert blir en samtalspartner på samma nivå på den hjälpsökande (jfr Askheim 2012). 

Syftet med denna rollfördelning är enligt Askheim (2012) att den hjälpsökande ska få 

förståelse för sin situation, få en tro på sig själv och sin förmåga att finna lösningar i sin 

situation och se meningen i att försöka. Genom detta är syftet att den hjälpsökande ska 

uppleva sig ha inflytande över sitt liv.  

 

I vår studie används begreppet Empowerment för att beskriva informanternas arbete med att 

stärka individerna i sig själva och att hjälpa dem till insikten att de har inflytande över sin 

situation.  

 

4. Metod 

I detta avsnitt har vi beskrivit vårt val av metod, vår förförståelse samt argumenterat för vårt 

tillvägagångssätt i besvarandet av vårt syfte och frågeställningar.  

 

4.1 Forskningsdesign 

Vi har gjort en kvalitativ studie, där vi ville belysa kuratorers erfarenheter och beskrivningar 

av sitt arbete med patienter som har utmattningssyndrom. Det var kuratorns subjektiva 

upplevelse vi ville undersöka (jfr Backman, 2008). Vi hade en fenomenologisk ansats, vilket 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som att forskaren vill få en förståelse kring fenomen 

som är sociala utifrån tron att verkligheten är som människan uppfattar den och att det 

därigenom är värdefullt att titta på hur människan upplever fenomenet. Det beskriver även 

Allwood och Erikson (2010) och fortsätter med att grundaren av fenomenologi var Edmund 

Husserl vars filosofiska metod syftar till att ge en objektiv förståelse av människans 

subjektiva upplevelse som är oberoende av forskarens bakgrundsantaganden.  

 

Enligt Husserl så bör forskaren i första läget inte utgå från existerande kunskap utan istället 

genom fenomenologin fastställa resultatet innan det sedan tolkas genom befintlig kunskap (jfr 

Allwood & Erikson, 2010).  Detta skulle kunna förstås som ett induktivt perspektiv som följs 

av ett deduktivt perspektiv.  Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) innebär det induktiva 

perspektivet att forskaren inte utgår från någon teori eller visst förhållningssätt i sin 
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forskning. Vidare beskriver författarna det deduktiva perspektivet som motsatsen till det 

induktiva, att istället utgå från teori och ett visst förhållningssätt i sin forskning.  

 

Vi har i vår studie varit intresserade av att se hur informanterna själva upplever sitt arbete 

med patienter med UMS. Genom intervjuprocessen och sammanställningen av resultatet har 

vi utgått från ett induktivt perspektiv och i analysen har vi utgått från ett deduktivt perspektiv 

när vi knutit vårt resultat till teori och tidigare forskning. I vår analys har vi utgått från en 

hermeneutisk ansats. Den hermeneutiska filosofin handlar enligt Allwood och Erikson (2010) 

om tolkning och meningsskapande. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur den 

hermeneutiska tolkningen innebär en växelverkan mellan tolkning av delarna och tolkning av 

helheten. 

 

4.2 Förförståelse 

Vi har olika erfarenheter gällande UMS. Många i vår omgivning har drabbats och vi har även 

personliga erfarenheter av diagnosen på olika sätt. Dessa erfarenheter gör att vi har viss 

kunskap om diagnosen, behandling och orsaker till diagnosen. Genom vår medvetenhet om 

vår bakgrund har vi försökt att hålla oss så objektiva som möjligt i vår studie men har 

förståelse för att det trots våra ansträngningar är möjligt att våra tidigare erfarenheter kan ha 

påverkat. 

 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuat kuratorer inom primärvården. I detta 

avsnitt beskrivs vårt tillvägagångssätt i studien.  

 

4.3.1 Urval av litteratur 

För att hitta tidigare forskning med koppling till vårt syfte använde vi oss av databaserna 

Libris, Soc index, PsycInfo, SWEPub, PubMed, google scholar, Socialstyrelsen och 

Försäkringskassan. Sökorden vi utgick från var på engelska: Burnout, burnout syndrome, 

exhaustion disorder/syndrome, Counselors, Counseling, Social worker, primary health care, 

Medical Social Worker, Treatment, method, evidence based practice, rehabilitation och sick 

leave. På svenska använde vi sökorden utmattningssyndrom, kurator, socialarbetare, 
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primärvården, behandling, strategier, rehabilitering, evidensbaserad praktik, stress, 

sjukskrivning. Vi provade olika konstellationer av sökorden.  

 

Det finns mycket forskning om UMS men enligt vår sökning obefintligt med forskning kring 

kuratorns erfarenhet av arbetet med denna patientgrupp. Vi har därför i vår sökning om 

tidigare forskning fokuserat på att få en bredare bild av fenomenet. I Uppsatsen har vi valt 

den forskning som vi upplever är relevant för vårt syfte och frågeställningar. I den forskning 

vi hittade identifierades teman som presenteras i avsnittet tidigare forskning. 

4.3.2 Urval inför intervju 

Inklusionskriterierna för deltagande i vår studie var att informanterna skulle arbeta som 

kuratorer på hälsocentraler i Mellansverige och ha erfarenhet av samtal med patienter som 

har UMS. Urvalet baserades på att kuratorer på hälsocentralen oftast är den första kontakten 

för denna patientgrupp. Till grund för vårt urval ligger även att kuratorerna är socionomer 

och vi vill belysa hur de jobbar med socialt arbete gällande en patientgrupp som ökar i 

samhället. Vi använde oss av bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2016) innebär att de 

informanter som är villiga att delta väljs. Totalt tillfrågades 11 kuratorer med målet att få 6-8 

informanter. Bortfallet blev 2 som tackade nej, en som svar uteblev från och en som inte var 

på arbetsplatsen under tidsramen vi hade. Slutligen blev det 7 kuratorer som tackade ja och 

deltog i studien.  

4.3.3 Beskrivning av undersökningens genomförande 

Utifrån vårt val av verksamhetsområden vi skulle tillfråga så kontaktade vi 

verksamhetscheferna på två områden, via e-post, för att få tillstånd att utföra studien. Vi 

skickade en beskrivning av studien och en förfrågan för undertecknande (bilaga 2). En av 

verksamhetscheferna tackade nej vilket gjorde att ytterligare en verksamhetschef tillfrågades. 

När vi fick tillstånd att utföra studien kontaktade vi VEC (vårdenhetschef), via e-post, på de 

olika hälsocentralerna som var aktuella. Vi berättade att vi fått tillstånd att utföra intervjuerna 

samt önskade få namn på kuratorer som kunde tänkas delta, eftersom att de hade kunskap om 

vilka kuratorer som hade den erfarenhet vi efterfrågar. Det beskriver Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) som ett tvåstegsurval eftersom organisation där studien ska utföras väljs ut i ett 

första steg och sedan väljs informanter ut från en lista som erhålls av den ansvariga i 

organisationen.  
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När det dröjde att få svar från VEC ringde vi upp hen alternativt kontaktade hälsocentralen 

eller telefonväxeln så vi fick e-postadresser den vägen. Kuratorerna tillfrågas via e-post med 

information om studien, frivillighet, konfidentialitet och tillvägagångssätt (bilaga 3). Vår 

intention var från början att vi skulle ringa upp alla kuratorer så de skulle kunna få möjlighet 

att få mer information men några svarade snabbt via e-post så då valde vi att inte ringa upp 

eftersom vi vet hur stor arbetsbelastning de har. Några ringde vi upp om svar dröjde för att 

kunna få ihop intervjuerna inom tidsramen för vår uppsats. Vi bokade tid med informanterna 

och intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats i ett ostört rum. Intervjuerna spelades in 

efter samtycke från informanterna och varade mellan 30-70 minuter. Båda författarna deltog 

vid alla intervjuer med uppdelningen att en intervjuade och en lyssnade, antecknade samt 

kontrollerade tekniken. 

4.3.4 Datainsamling 

Vi samlade in data genom semistrukturerade intervjuer och i vår intervjuguide (bilaga 4) hade 

vi formulerat öppna frågor kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar. Förutom dessa 

frågor hade vi frågor som berörde kuratorernas bakgrundsfaktorer som kunde vara av intresse 

vid analysen, som exempelvis: hur lång erfarenhet kuratorn hade av arbete med patienter med 

UMS och om kuratorn fått någon särskild utbildning för att möta denna patientgrupp. Vi 

ställde följdfrågor om vi ville försäkra oss att vi uppfattat rätt eller där vi ville veta mer. 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) beskriver att intervjuer kan användas för att få kunskap 

om sociala förhållanden och om enskilda individers upplevelser. I en kvalitativ studie finns 

det möjlighet att välja i vilken grad fasta frågeställningar används. I en semistrukturerad 

intervju finns en viss del fasta frågor som är av övergripande karaktär och sedan lämnas 

utrymme för mer öppna frågor och möjlighet att anpassa efter vad som framkommer i 

intervjusituationen (ibid.).  

 

4.4 Analysverktyg 

Analysen kan beskrivas som en pågående process som går som en röd tråd under hela studien 

från början till slut (jfr Rennstam och Wästerfors, 2015). Enligt Svensson (2015) går analysen 

ut på att göra det insamlade materialet begripligt och teorin hjälper till att titta på vissa delar 

mer specifikt och att analysera materialet. Nedan beskrivs hur vi gått tillväga för att 

sammanställa och analysera vårt material.  
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Vartefter intervjuerna slutfördes transkriberades de i sin helhet. Vi delade upp intervjuerna 

och transkriberade hälften var. Efter att intervjuerna transkriberats lyssnade vi igenom 

samtliga intervjuer och kontrollerade att allt fanns med i transkriberingarna. Sedan var det 

dags att analysera materialet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att materialet kan 

analyseras i sin helhet genom att först koda texten genom att hitta nyckelord. Utifrån 

kodningen görs sedan en kategorisering, vilket innebär att det i den långa texten 

utkristalliseras kategorier. Utifrån dessa kategorier identifieras teman och centrala citat kan 

lyftas ut för att definiera dessa (ibid.). Eftersom materialet reduceras kraftigt så kan inte allt 

vara med men det ska vara en väl genomtänkt representation av helheten (Rennstam & 

Wästerfors). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hermeneutisk meningstolkning som en 

ständig process och kan beskrivas genom den hermeneutiska cirkeln som innebär att 

forskaren utgår från en känsla om meningen i texten som helhet vid tolkning av textens olika 

delar för att sedan relatera dessa delar till helheten, vilket kan ge en djupare förståelse av 

meningen (ibid.).  

 

Vi har gjort en hermeneutisk analys där vår känsla av meningen i det empiriska materialet 

som helhet varit utgångspunkten när vi tolkat dess delar. Den hermeneutiska cirkeln har varit 

vägledande där vi ständigt pendlat mellan att anlysera delar av transkriberingarna och 

relaterat dessa till vårt material som helhet. I vår analys läste vi först igenom de 

transkriberingar som var och en av oss skrivit och försökte urskilja de områden som 

intervjuerna berörde kopplat till våra frågeställningar. Vi valde att använda oss av en tabell 

med fem kolumner som stöd i analysprocessen (bilaga 5). Vi sökte efter meningsbärande 

enheter i texten som vi till en början fetmarkerade och sedan klippte över i tabellens första 

kolumn. I tabellens andra kolumn kondenserades de meningsbärande enheterna för att 

möjliggöra kodning av materialet. Kodningen fördes in i tabellens tredje kolumn och utifrån 

denna kunde subkategorier skiljas ut. Det lades stor vikt vid noggrannhet i analysen av de 

meningsbärande enheterna för att försäkra oss om att göra en analys fri från motsägelser, där 

varje steg till och med formulering av kodningen var sammanhängande. Detta för att inte 

kärnan i informanternas utsagor skulle gå förlorad. I exemplet av vår tabell för analys som 

återfinns i bilaga 5, visas denna process.  Vi läste sedan varandras transkriberingar för att 

kontrollera att alla meningsbärande enheter tagits ut. Efter detta träffades vi och använde en 

whiteboardtavla där vi skrev alla subkategorier som vi kommit fram till och försökte 

gruppera dessa i större övergripande kategorier. Vi märkte att det var många subkategorier i 

det första stadiet. Därför gick vi återigen igenom våra tabeller för att få en känsla om vilka 
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subkategorier som kunde slås samman till en helhet utan att förlora sin mening. Detta för att 

få ner antalet subkategorier och göra vårt material överskådligt. Utifrån det ändrades 

subkategorierna i tabellerna. Inom de subkategorier som slutligen användes i framställning av 

resultatet ingår därför informanternas olika utsagor som i grunden skiljer sig åt till viss del 

men som tillsammans utgör en meningsfull helhet. När kategorierna var fastställda började vi 

sammanfatta vårt material genom att sortera samtliga kodningar under varje kategori. Vi 

sammanfattade kodningarna i text och sedan förde vi in citat som kunde exemplifiera 

innehållet i våra sammanfattningar.  

 

Efter vår reducering av materialet valde vi att återgå till de transkriberade intervjuerna för att 

läsa igenom och kontrollera att alla meningsbärande enheter som hade koppling till våra 

frågeställningar blivit representerade. Vi fyllde därefter på med ett par, tre saker som 

saknades och gjorde även ett par förtydliganden. När resultatet var färdigskrivet påbörjades 

förberedelser inför slutfasen av analysarbetet. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att 

slutfasen i analysen innefattar argumentation som innebär att göra materialet självständigt i 

relation till teorier och tidigare forskning i ämnet. För att kunna påbörja slutfasen i vår analys 

kompletterade vi vår presentation av tidigare forskning samt fastställde teorier som kunde 

användas för att göra vårt material självständigt. Därefter påbörjades slutfasen som innebar 

att vi kopplade vårt resultat till teori och tidigare forskning.  

 

4.5 Uppsatsens trovärdighet 

I detta avsnitt diskuteras studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet där vi beskriver 

vad som stärker respektive försvagar studiens trovärdighet.  

 

4.5.1 Reliabilitet 

Intervjumetoden ger möjlighet att återspegla olika samhällsfenomen. Intervjumetoden har 

dock sina svagheter genom att den speglar ett begränsat samtal i en viss kontext (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne). Reliabilitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om 

tillförlitligheten i studiens resultat. I en intervjustudie kan detta handla om resonemang kring 

om intervjupersonerna förändrar sina svar under intervjun eller om intervjupersonerna skulle 

ge olika svar beroende på vem det är som intervjuar dem (ibid.). Vi upplevde att det var 

väldigt svårt att bedöma reliabiliteten i studien. Vi tänkte från början att vi möjligtvis skulle 

kunna identifiera eventuell ambivalens hos informanterna när vi genomförde vår 
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transkribering och i sådant fall kommentera detta, men det visade sig vid transkriberingen att 

vi inte kunde identifiera någon ambivalens. 

4.5.2 Validitet 

Validiteten i en kvalitativ studie kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) definieras som att 

metoden som används i studien faktiskt undersöker vad den syftar till att undersöka. För att 

höja validiteten på en kvalitativ uppsats kan exempelvis transparens och triangulering vara av 

värde. Uppsatsens transparens har betydelse för dess validitet genom en tydlig redogörelse av 

studiens tillvägagångssätt möjliggörs för läsaren att kritisera eventuella brister i förfarandet. 

Triangulering kan innebära att exempelvis kombinera olika teoretiska perspektiv, olika typer 

av data, eller olika forskare för att studera ett fenomen och på så sätt nå en mer objektiv bild 

(Svensson & Ahrne, 2015). Vi har syftat till att vår studie skulle präglas av transparens 

genom tydliga beskrivningar av vårt tillvägagångssätt. Utifrån att vi båda har personliga 

erfarenheter av UMS på olika sätt vill vi vara tydlig med att vi hållit det i medvetandet under 

hela uppsatsarbetet. Vi har även genomfört en form av triangulering när vi båda läst 

varandras transkriberingar för att kontrollera att alla meningsbärande enheter funnits 

representerade i vår analystabell. Vi har även använt oss av två teoretiska perspektiv och ett 

begrepp i vår analys, vilket också kan ses som en form av triangulering. 

4.5.3 Generaliserbarhet 

Gällande generalisering var det huvudsakliga syftet i vår studie inte att presentera ett resultat 

som kunde generaliseras. Vårt huvudsakliga syfte var att belysa arbetet med patienter med 

UMS ur ett perspektiv som vi inte kunnat finna representeras i tidigare forskning. Svensson 

och Ahrne (2015) beskriver att generaliseringar av resultat alltid bör göras med stor 

försiktighet och självkritik då det inte kan antas att det som studerats ovillkorligen kan 

återfinnas i andra kontexter än den som studeras. Eftersom att vi inte kan anta att vårt resultat 

ovillkorligen kan återfinnas inom andra kontexter än den som vi studerat, kan vi inte anta att 

detta resultat säger något om hur kuratorer beskriver sina erfarenheter av sitt arbete med 

patienter med UMS generellt. Vi har sett individuella variationer i vårt material och eftersom 

att vi inte haft möjlighet att intervjua tills vi uppnått mättnad kan vi inte uttala oss vidare om 

detta. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver mättnad som att de svar som 

framkommer inte längre varierar och att samma svarsmönster blir återkommande. 
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4.6 Etiska ställningstaganden 

Det finns fyra grundläggande etiska krav som behöver beaktas i forskning för att skydda 

medverkande. Dessa fyra är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att de som berörs av 

forskningen ska informeras om dess syfte, upplägg och den förväntade nyttan med studien. 

De ska även informeras om eventuella obehag eller skada som studien kan innebära samt att 

deltagande i studien är frivilligt (ibid.). Samtyckeskravet innebär att de som berörs av studien 

själva får välja om de vill delta i studien samt på vilka premisser och ger också medverkande 

rätten att när som helst avbryta sin medverkan utan närmare motivering (Vetenskapsrådet, 

2002; jfr Kvale & Brinkmann, 2014; jfr Svensson & Ahrne, 2015). Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifter som inhämtas från deltagare i en studie ska behandlas konfidentiellt och 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta innebär även att resultatet ska 

redovisas på ett sätt som gör det omöjligt för utomstående att identifiera deltagarna 

(Vetenskapsrådet, 2002; jfr Kvale & Brinkmann, 2014). Nyttjandekravet innebär att uppgifter 

som samlas in om enskilda personer under en studie endast får användas för forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Samtliga etiska krav har beaktats och förklarats för de som tillfrågats om deltagande i 

studien. Först i skriftlig form via e-post (bilaga 3) och sedan i muntlig form vid 

intervjutillfällena. För att säkerställa anonymiteten för informanterna var vi noga med att ta 

bort vissa ord som kunde härledas till en specifik hälsocentral eller verksamhetsområde. Det 

var viktigt för oss att våra informanter skulle vara trygg med att de inte skulle kunna 

identifieras. 

 

5. Resultatredovisning 

Kapitlet inleds med en presentation av våra informanter. Vi har sedan valt att disponera 

resultatredovisningen efter våra frågeställningar i olika temaområden. Redovisning av vad 

som återfunnits under varje tema presenteras sedan löpande under respektive tema. 

 

5.1 Presentation av informanterna 

Våra informanter arbetar som kuratorer på olika offentliga hälsocentraler inom primärvården. 

Alla har socionomutbildning och Steg 1 KBT utbildning samt några har mindfulness 

instruktörsutbildning. Några av informanterna har även gått kortare utbildningar om stress, 
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stresshantering och utmattning. Informanterna har varit yrkesverksamma socionomer mellan 

17-37 år. De har arbetat med patienter som har utmattningssyndrom mellan 4,5–15 år. Sju 

intervjuer har genomförts för att erhålla vårt resultat. Vi har valt att presentera citaten genom 

att märka varje informant med en siffra I 1, I 2 o.s.v. och ordningsföljden är oberoende av i 

vilken ordning intervjuerna genomförts. I vissa citat har irrelevanta delar tagits bort och då 

har det markerats med punkter. 

 

5.2 Orsaker till utmattningssyndrom 

Ur informanternas utsagor kunde vi urskilja inre och yttre krav som ett övergripande tema 

kopplat till vår frågeställning om kuratorernas beskrivning av orsaker till UMS. Under detta 

övergripande tema beskrev informanterna olika perspektiv på inre och yttre krav, som vi 

valde att dela upp i tre olika delområden: Arbetslivet, Den tekniska utvecklingen samt 

Personliga egenskaper och egna krav.  

 

5.2.1 Inre och yttre krav 

Grunden till utmattning beskrevs som en kombination mellan individens egenskaper och yttre 

påfrestningar. Flera informanter menade att UMS är ett samhällsproblem som blivit ett 

individproblem, det sätts inte in tillräckligt med resurser och konsekvenserna blir att individer 

blir sjuka. För många och för höga krav under lång tid skapar obalans mellan krav som ställs 

på individen och de resurser samt förmåga som individen har för uppnå dessa. Kraven 

kommer från samhälle och arbetsliv men handlar också om krav som individen ställer på sig 

själv och på andra. Om denna obalans varar för länge utan att jämvikt uppnås blir individen 

utmattad.  

 

... Jag tror att det här med orsakerna till utmattning är flera i de allra flesta fall. Det är lite som 

ett pussel som man liksom lägger, och vips så har vi en utmattning och att det har pågått 

under en lång tid. Alltså att man har haft det tufft under ett antal år. Och så att det kommer till 

någon liksom gräns ... (I 6).  

 

En informant beskrev hur individer omvandlar de yttre krav som kommer av den tekniska 

utvecklingen till inre krav hos sig själva. Informanten urskiljer även att sårbara individer har 

svårare att stå emot de yttre kraven.  
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Och de sociala medierna som ni är välbekanta med det är ju någonting som får människor att 

pressa sig väldigt hårt och är man sårbar så är det ju ännu lättare att titta på vad de andra har 

och jämföra och säga att så har inte jag på många områden och, det blir ju en väldig stress …. 

det finns ju någonstans kanske till botten osäkerhet det här att vara till lags också och kanske 

låg självkänsla att man måste visa med andra saker (I 2). 

 

5.2.1.1 Arbetslivet 

Några informanter beskrev att det i arbetslivet idag krävs mer kompetens överlag och att det 

inte finns några enkla arbeten kvar. Det efterfrågas ofta högskoleutbildning eller 

påbyggnadsutbildningar av olika slag. Alla pressas in i samma tratt även om man inte har 

förutsättningar för att uppnå detta eller gjort andra val. Flera informanter beskrev även att det 

är mer krav på arbetsplatserna idag, det har blivit färre anställda som ska göra mer på kortare 

tid, vilket givit ett högre krav på prestation. En informant beskrev att alla inte kan prestera på 

topp jämt och behöver anpassningar men att arbetsgivare inte har förståelse för detta. En 

annan informant beskrev att arbetsgivarna är nöjda så länge arbetstagarna är högpresterande 

men när de inte är det blir de ett bekymmer.  

 

Vi har väl gjort så här vi människor vi har ställt till det och. Sen den här pressen då att 

arbetslivet slimmar. Du får ju inte ha så många svackor i arbetslivet idag utan du måste vara 

på topp, man kräver det man förväntar sig. Man får inte vara så eljest nu förtiden. Man måste 

producera (I 2). 

 

Oerhört belastande och ur ett samhällsperspektiv så brukar det också vara så att så länge ja 

alltså så länge det fungerar bra så fungerar det bra och då är de flesta glada och nöjda. De 

flesta arbetsgivare är jättenöjda över att ha arbetstagare som är högpresterande och sen när 

man inte är det längre då blir det lite grann, man blir ett bekymmer, det är inte så enkelt att 

anpassa arbeten så det är många faktorer som spelar in faktiskt (I 7). 

 

5.2.1.2 Tekniska utvecklingen 

Informanterna beskrev även att den tekniska utvecklingen i samhället också kan ses som en 

del i grunden för utmattning. Massmedia och olika sociala medier där människor hela tiden 

vill hålla sig uppdaterade och smartphones som påverkar genom den ständiga stimulansen 

och tillgängligheten. Flera informanter beskrev att avsaknaden av tystnad och att bara vara i 

vardagen också kan vara en orsak till utmattning.  
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Ja, nej men jag tycker väl att det är ökade krav på, det är nog mycket informationssamhälle, 

mycket stress, mycket intryck, vi ska prestera och vi ska hinna med och både familj och 

arbete och träning och, ja, det tänker jag att det är väl det främsta. Och så att mycket 

informationsflöde att vi är uppkopplad på nätet och telefoner och ska vara där och svara direkt 

och det är väl också att det är hemskt mycket hjärnverksamhet som går. Vi är sällan liksom 

bara i tystnad. Det tror jag är en jätteviktig del att det, det är sådan väldig mängd med 

stimulus (I 4). 

 

5.2.1.3 Personliga egenskaper och egna krav 

En av informanterna beskrev att orsaken till UMS är att individen är ambitiös och vill mycket 

både privat och i jobbet. De har ofta mycket att göra och anpassar inte sina liv efter de 

resurser som finns. Det handlar om inre krav på att prestera och faran är att individen inte 

uppmärksammar symptomen eftersom att de ofta kommer smygande. Det går bra att ha 

mycket på gång ganska länge och de vill gärna fortsätta med det eftersom det är roligt trots 

att hjärnan och kroppen är trött beskrev en annan informant.  

 

Det är väl mycket det här att man har för mycket och man liksom sätter inte gränser, man 

hinner inte, man orkar inte stanna upp och reflektera, vad vill jag nu, vad är viktigt. När jag 

har små barn kan jag tänka mig att jag inte kan träna fem dagar i veckan och jag kan inte gå ut 

med mina vänner och festa på helgerna eller vad det nu kan vara. Nu är det här ytterligheter 

men att man måste liksom kanske anpassa sitt liv över eller de förutsättningar som finns (I 2). 

 

Är man någon som har många bollar i luften, det klarar man ju av ganska länge så det går bra 

så länge det går bra man orkar till kroppen och hjärnan. Ju roligare något är desto mer vill vi 

fortsätta och då spelar det ingen roll att hjärnan och kroppen blir trött, vi vill fortsätta i varje 

fall för det är så kul (I 7). 

 

En informant beskrev att de här individerna ofta prioriterar andra före sig själv, vilket kan 

leda till utmattning. Det är en personlighet och individen behöver träna in ett nytt sätt vilket 

tar lång tid. En annan informant beskrev att patienterna ofta har prestationsbaserad 

självkänsla och perfektionistiska drag vilket kan vara två sårbarhetsfaktorer. En tredje 

informant berättade att de här individerna ofta har ett stort kontrollbehov. 
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Obalansen har ju börjat väldigt länge sedan ofta kanske en livslång obalans att du har 

prioriterat andra och andras väl och ve före dig själv. …. Men alltså att man gjort våld på sig 

själv så alltså under väldigt lång tid att det är en personlighet och har man då hållit på med 

den här pö om pö söndringen eller vad jag ska kalla det, och hamnat i en utmattning. Då kan 

man ju inte tro att man ska liksom komma att vända den här steken supersnabbt utan du 

behöver liksom träna in och göra på ett annat vis ... (I 5). 

 

En annan orsak skulle kunna tänkas vara att, man som anställd har en prestationsbaserad 

självkänsla och kanske vissa perfektionistiska drag. Det är ju sårbarhet då tänker jag. Eller det 

är ju två sårbarhetsfaktorer som är ganska tydliga (I 6). 

 

Hemsituationen för patienten kan vara av stor betydelse för utmattning beskrev flera 

informanter och de beskrev att individer deltar mer i barnens liv nu än tidigare, vilket också 

kan ha betydelse. En informant beskrev även att det kan vara en risk för UMS när individen 

har barn med olika diagnoser samt när barnen är i krävande åldrar. Samma informant menade 

att det är vanligast att kvinnor drabbas och att det kan bero på hur kvinnor är uppväxta och 

formade. 

 

Att man deltar mer i barnens liv nu än förr skjutsar, hämtar är med på matcher och träningar 

och allting. Jämfört med förut då kanske föräldrarna var hemma och lagade maten medan 

ungen cyklade iväg och tränade eller bara spelade fotboll på gården om vi tittar ännu längre 

tillbaka (I 1). 

 

... just också prestationen i samhället, att vi, man ska prestera och man ska vara bra på både 

det ena och det andra. Med både, i familjen, god hustru eller man eller vad det nu är men 

vanligast är det väl att kvinnor drabbas av det här ändå. …. Det är väl dels hur vi är uppväxt 

också, om vi, vad som har, hur vi liksom blir formade tänker jag. Eftersom det är flest kvinnor 

ändå. Vi ska vara bra på allt och vi är duktiga flickor (I 4). 

 

Ett par informanter beskrev att det kan finnas en samsjuklighet i den här patientgruppen. En 

informant beskrev att det kan finnas ångestproblematik i bakgrunden som kan ge utmattning 

genom att individen försöker hantera oro och ängslan. En annan informant beskrev att social 

fobi och tvång kan finnas med och påverka. 
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Sen kan det finnas en, en ångestproblematik, till exempel GADD skulle jag vilja påstå att det 

på något sätt är sammanhänger i det här med utmattning, alltså att det, att man är liksom oros 

och ängslostyrd och då för att hantera oron så jobbar man utav bara den och då kan det ge en 

utmattning då (I 6). 

 

5.3 Anledningar till UMS ökning i samhället 

Ur informanternas utsagor kunde vi urskilja följande teman kopplat till vår frågeställning om 

kuratorernas beskrivning av anledningar till UMS ökning i samhället: Arbetslivet och den 

tekniska utvecklingen, Att allting ska vara på topp och Människan har inte hunnit anpassa 

sig. 

5.3.1 Arbetslivet och den tekniska utvecklingen 

De flesta informanter beskrev hur förändringar som skett inom arbetslivet och den tekniska 

utvecklingen har bidragit till att UMS ökar i samhället.  

 

5.3.2 Att allting ska vara på topp 

Flera informanter beskrev hur människor idag vill att allting i livet ska vara på topp och att 

det kostar på. En informant beskrev det som att vi bygger in mer stress i samhället, både i 

privatlivet och i arbetslivet. Flera informanter beskrev att människor inte längre har någon 

lugn stund i sin vardag, det är ständigt fullt upp, vi ska fungera optimalt, göra allting och få 

det att gå ihop.  

 

... ja spontant kommer jag tillbaka till den första frågan att det handlar om flera olika saker i 

arbetsliv och samhälle. Det kan vara på arbetsplatsen, det kan vara på nytt och fräscht, nytt 

kök, att engagera sig i barnen på ett annat sätt än förut, smartphones. Alltså att det är allt det 

här, intensivare liv. Att hjärnan har mer att hantera nu än tidigare. Mindre “tom tid” när man 

kan sitta och virka i tysthet (I 1). 

 

5.3.3 Människans har inte hunnit anpassa sig 

En informant beskrev att människans kropp inte hunnit anpassa sig till alla förändringar. 

 

Jag brukar ofta ja men så här, vi har inte utvecklats någonting i hjärnan och så egentligen från 

det vi levde som grottmänniskor och vad gjorde vi då, då jagade man för att få maten sen höll 
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man elden vid, liv plockade rötter och men alltså så och så gjorde man inget mer och nu är vi 

liksom så här ja men man netflixar och tittar på serier och .... det här 24/7 samhället om man 

skulle ta en grottmänniska och plantera in den här så skulle ju den dö typ av stresspåslag hela 

tiden ... (I 5). 

 

5.4 Tillvägagångssätt för att identifiera patientens behov  

Ur informanternas utsagor kunde vi urskilja följande teman kopplat till vår frågeställning om 

på vilket sätt kuratorerna går tillväga för att identifiera behov som patienten har: 

Skattningsinstrument, Diagnostisering, Alliansbygge och Kartläggning.  

 

5.4.1 Skattningsinstrument 

En informant beskrev att patienten i första mötet får berätta och fylla i olika skattningar för 

att kuratorn ska få en fingervisning om patientens situation. Flera av informanterna beskrev 

hur olika skattningsskalor kan användas i arbetet med patienter som har UMS. De används 

dels för att mäta effekt av behandling och för att se om något behöver förändras, det kan även 

användas för att ge en bild av patientens situation under kartläggningsfasen och vid 

diagnostiseringen. Flera informanter berättade att de använder KEDS som är ett formulär för 

att mäta utmattning. En informant beskrev att hen använder SMBQ som är ett formulär för att 

identifiera om utbrändhet föreligger. Några informanter beskrev även att de har nytta av 

andra skalor som HAD för att mäta depression och ångest, MADRS för att bedöma 

depression samt andra formulär gällande livsstil. 

5.4.2 Diagnostisering  

För att kunna identifiera patientens behov poängterade informanterna vikten av att först och 

främst fastställa om det gjorts en korrekt diagnostisering. Detta för att ge patienterna rätt 

behandling. En informant lyfte fram vikten av att vara objektiv vid diagnostisering och att 

inte bara lyssna till patientens subjektiva beskrivning av sina symptom. Flera informanter 

menade att det handlar om att ringa in problemet för att se om det verkligen handlar om 

utmattning eller om det kan röra sig om någon annan diagnos. 

 

Sen tror jag man ska vara försiktig med diagnostiseringen överlag faktiskt också så man får 

rätt behandling. För man behandlar ju efter diagnos så har man inte rätt diagnos så får man 

inte rätt behandling (I 7). 
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5.4.3 Alliansbygge 

Flera av informanterna betonade vikten av att skapa allians med patienterna för att kunna 

identifiera patientens behov. En informant beskrev att alliansbyggande sker från det första 

mötet där informanten börjar lära känna patienten. Informanterna beskrev olika delar som 

ingår i alliansbyggande och en av informanterna uppgav att det är svårt att beskriva riktigt 

hur alliansbyggandet går till. En informant belyste även vikten av att patienten känner sig så 

trygg som möjligt och att som kurator uppmuntra patienten till att säga som denne tycker. 

Vidare beskrev informanten att det ofta går bra att skapa allians. 

 

 ...  Ja, det handlar ju om allians liksom, alliansbyggande, och ja, hur sjutton går man tillväga 

för det då. Kanske genom att man berättar att så ska vi jobba, tycker jag då. Det brukar de 

nappa på liksom, det är ju, för det är ju schysstare än att jag sitter här som en expert och profet 

liksom och säger nu är de det här som gäller, utan vi jobbar tillsammans. Och så att det är 

egentligen försöka hela tiden att bjuda in, vara lyhörd, samtala om, hur kan vi göra (I 6). 

  

Och ja, på något vis så, ja men folk är väl så öppna ändå, dom är ändå inställda på att komma 

dom flesta alltså. Så att det brukar oftast inte vara något svårt. Det faller sig ganska naturligt 

.... det liksom går på något vis automatiskt tycker jag (I 2). 

5.4.4 Kartläggning  

Samtliga informanter beskrev att det första steget för att identifiera patientens behov är att 

göra en kartläggning av patientens totala situation. De kartlägger både privatliv och arbetsliv. 

De kartlägger uppkomsten, varaktigheten, problemen, symptomen, vad som triggar negativa 

tankar, situationer som utlöser sämre mående. De kartlägger även aktivitet och de faktorer 

som vidmakthåller patientens situation samt patientens personlighet. En informant menade att 

just kartläggning av situationer som triggar negativa tankar och känslor ger mycket 

information om patienten. En annan informant beskrev att denne även brukar fråga patienten 

om vilka förväntningar hen har på kuratorskontakten. Samma informant beskrev att många 

saker går in i varandra men att det handlar om att göra en beskrivning och att sedan försöka 

strukturera och se vad som är viktigt nu.   

 

Så det är ju att man kartlägger några områden det är ofta privata och så jobbet är väl de stora 

områdena som vi har här i livet och titta på vad är det som händer och ibland så kan det ju 

bara vara arbetsrelaterat... ibland så är det ju bara privat och att man har det väldigt tungt 
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socialt liv då kanske just då, men det är inte helt ovanligt att det är en mix att det är lite av 

varje så att säga (I 2). 

 

En informant beskrev att de efter första mötet försöker att snäva in kring vad det är som inte 

fungerar för patienten. De samtalar även om patientens bakgrund, barndom, uppväxt, 

händelser i livet, relationer, intressen och händelser som haft betydelse åt något håll och som 

påverkar patienten idag. Informanten berättade att dessa samtal mynnar ut i en 

konceptualisering: 

 

Sedan kanske vi kommer fram till att då kallar man det för en slags fallformulering eller 

konceptualisering. Det är att kan vi göra ditt bekymmer begripligt liksom, sätta in det i ett 

sammanhang och då kommer jag att rita och liksom. Ja, de här tankarna i de där situationerna 

och då känner du så, och så blir det si och så och så gör man liksom någon form av modell för 

som, som dels ska svara på varför blev det såhär då och varför går det inte över (I 6). 

 

5.5 Val av metod eller tillvägagångssätt 

Ur informanternas utsagor kunde vi urskilja följande teman kopplat till vår frågeställning om 

vad som är avgörande för vilka metoder och tillvägagångssätt som används: Individens 

behov, Kuratorns bakgrund och personliga egenskaper, Den egna organisationen och 

Utvärdering av behandlingens effekt.  

 

5.5.1 Individens behov 

Flera informanter beskrev att de individanpassar behandlingen utifrån patientens situation 

och att metoder och tillvägagångssätt väljs utifrån de problemområden som identifierats 

under kartläggningen. Några informanter belyste också vikten av att anpassa metoden efter 

patientens förmåga, där det kan löna sig att vara försiktig med kognitiva metoder i ett 

inledande skede. De beskrev även vikten av att göra rimliga hemuppgifter till patienten när de 

arbetar med kognitiv beteendeterapi. En av informanterna beskrev att hen utgår från varje 

patients individuella behov och att metoden som används har mindre betydelse. 

 

Ja, men man utgår ju ifrån patienten, vad den berättar det är ju så och utifrån det så blir det ju 

liksom att välja övningar eller uppgifter utifrån vad jag tror kan behövas (I 3). 
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... att liksom inte tro att det finns en metod som är allenarådande nej. Man sitter liksom i en, 

man sätter sig i en ny eka med varje ny patient som kommer hit och det är definitivt inte jag 

som ska ro .... jag måste ju se om det här är en som kan använda båda årorna ens en gång (I 

5). 

5.5.2 Kuratorns bakgrund och personliga egenskaper 

Flera informanter beskrev att deras erfarenheter av patientarbete påverkar valet av metod och 

verktyg. Det handlar dels om erfarenhet om vilka områden som brukar vara problematiska 

och dels om erfarenhet om vad som kan behövas. En informant beskrev även att 

vidareutbildning som hen har kan ha betydelse för val av metod eftersom det är vad hen kan 

bäst och märkt fungerar. 

 

Ja, ibland pratar de ju på bara så det står härliga till man får all information alldeles gratis. 

Men annars handlar det om att liksom jämföra de erfarenheter man har att fråga utifrån de här 

olika områdena för det är på jobbet, det är kring barnen, hur är det med renovering, dom olika 

delarna hur ser livet ut liksom sådana samtal ... (I 1) 

 

För att lägga behandlingen på rätt nivå för patienten beskrev ett par informanter betydelsen av 

att kuratorn har fingertoppskänsla i sitt arbete. Detta särskilt med hänsyn till att den 

utmattade kan kämpa med egna prestationskrav och behöver vila från dessa under 

rehabiliteringen.  

 

Mm, ja, utmaningen är väl det här finliret. Vad liksom, vad passar för den här patienten. Vad, 

hur snabbt kan vi gå fram, ja, det är nog lite det. Att hitta rätt nivå, på något sätt (I 2). 

 

5.5.3 Den egna organisationen 

Ett par informanter belyste hur övergripande organisatoriska riktlinjer kan påverka i valet av 

metod, genom att hälsocentralerna får ersättning när kuratorerna rapporterar in till SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting) att de använt sig av vissa metoder, som exempelvis 

KBT.   

 

Alltså, rehabgarantin det är ju pengar som man får centralt ifrån, om det är SKL, tror jag, 

övergripande då, för att man uppmuntrar landstingen till att jobba med KBT. Det var så det 

började. Nu kan man nog få jobba med psykodynamisk korttidsterapi och även 
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sjukgymnastik. Att man ska jobba med verktygen för att rehabilitera människor tillbaka till 

arbetslivet. Okej, Så tanken är liksom att man ska uppmuntra just rehabilitering tillbaka till 

arbetslivet och då är ju KBT en del i det och så sjukgymnastik och så som man jobbar. Och då 

när man gör dom här behandlingarna så utgår viss ersättning då, för det (I 2). 

 

5.5.4 Utvärdering av behandlingens effekt 

Några informanter beskrev hur utvärdering som görs tillsammans med patienterna kan ge 

fingervisningar om vart de är på väg och hur upplägget på fortsatt behandling ska se ut. 

Informanterna beskrev att utvärdering kan göras genom dialog med patienten eller genom att 

patienten får fylla i olika skattningsskalor. En informant beskrev att skattningsskalorna kan 

vara hjälpsamma i utvärdering, men att det är svårt att avgöra om det just är vad hen som 

kurator har gjort som haft betydelse för patientens återhämtning. Skattningsskalorna och 

dialogen indikerar bara om det skett en förbättring och inte vad som är grunden till denna. Ett 

par informanter beskrev att de ser effekt av behandlingen genom att patienten börjat använda 

verktygen och att det blir skillnad i patientens situation. 

 

Ja, dels kan man ju fråga dem liksom, det är en sådan här på spåret fråga, vart är vi på väg och 

liksom hur rör vi oss framåt? Och ja, det är ju vad de beskriver själv och så sedan finns det ju 

skattningsformulär som man kan under sessionen (I 6). 

 

Jaa jag kan ju inte säga att resultatet bara för de återgår till arbetet till exempel det behöver ju 

inte bero på metodiken absolut inte. Utan det jag märker på det är när de alltså börjar få en 

egen reflektion om vad de hur de tänker och hur de känner för beslut (I 7). 

 

5.6 Användbara metoder och tillvägagångssätt 

Ur informanternas utsagor kunde vi urskilja följande teman kopplat till vår frågeställning om 

användbara metoder och tillvägagångssätt i arbetet: Att hjälpa patienten till empowerment, 

KBT, mindfulness och Samverkan med andra professionella.  

 

5.6.1 Att hjälpa patienten till empowerment 

En informant beskrev att början till förändring handlar om normalisering av situationen 

genom att bekräfta för patienten att utmattningen är en naturlig reaktion på den ohållbara 
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situation som denne befunnit sig i. En annan informant beskriver betydelsen av att kuratorn 

berättar att symtomen som patienterna har känns igen och att det går över. 

 

... att normalisera för dem att du är inte en usel dålig människa som har så här, har drabbats av 

det här …. du mår så här för att det har varit en ohållbar situation och då är det en frisk 

reaktion att din, jag brukar också säga att kroppen är klokare än knoppen (I 5). 

 

Några informanter beskrev att det är viktigt att stödja individen att förstå och våga lita på sig 

själv och att individen själv bär ett ansvar för sitt tillfrisknande samt för att förändra sitt liv så 

att det blir hållbart. Men det är svårt eftersom det är mycket som spelar in. En informant 

beskrev även vikten av att patienten får lära sig att ifrågasätta sina existerande mönster för att 

blir bättre.  

 

Då gäller det liksom att hitta någon balans på de där 24 timmarna …. men i förlängningen 

kommer inte hjärnan och kroppen att orka. Så tillbaka med ansvaret till patienterna. Att få de 

att på något sätt titta också på det här med vilka krav har jag på mig själv, vad är rimligt 

egentligen … (I 7).  

 

5.6.2 Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Samtliga informanter använder sig av KBT-tekniker när de arbetar med patienter med UMS. 

En informant beskrev att när hen arbetar med KBT handlar det om att tydliggöra hur 

patienten tänker, känner och beter sig. Vad patienten gjort tidigare och vad hen skulle kunnat 

göra annorlunda. Samma informant betonade vikten av att målet inte är att bli som innan 

utmattningen. Målet är att göra saker på nytt sätt så att hen inte hamnar där igen. En av 

informanterna beskriver även att det finns flera anledningar till att kognitiv beteendeterapi 

används i arbetet med patienter som har utmattningssyndrom varav gott forskningsstöd är en. 

Några informanter beskriver att det finns svag evidens gällande behandlingar för 

utmattningssyndrom jämfört med den evidens som finns för exempelvis behandling av 

depression eller ångest. 

 

KBT är ju fantastiskt också att tydliggöra hur tänker du kring saker och ting, hur känner du, 

hur gör du, hur har du gjort tidigare, vad skulle du kunna göra annorlunda, vad tror du att din 

omgivning hur reagerar dom på det, hur tänker du om det då, att man liksom fortsätter … (I 7) 
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När det kommer till utmattning så har, så är det inte lika, vi har inte något särskilt starkt stöd 

där för behandlingar, .... Vi har inte samma stöd, så att, där, det gör ju att det är lite knivigt att 

jobba med utmattning. Oftast så får vi ha lite olika liksom upplägg beroende på vad det är 

som inte fungerar då (I 6). 

 

Vila och återhämtning beskrev flera informanter som viktigt i första fasen. KBT kan vara ett 

användbart verktyg för att belysa patientens tanke- och beteendemönster för att möjliggöra 

avslappning. En informant beskrev att det kan vara svårt för patienten att själv komma på vad 

som kan fylla på energin. Det kan vara viktigt att ha resonemang kring gränssättning och 

prioriteringar för vad de ska göra och inte. En informant beskrev att KBT är en bra metod 

eftersom den hjälper patienten att komma till insikt och reflektion. En annan informant 

belyste att det finns kritik mot att använda KBT för patienter med utmattningssyndrom. 

 

… Det måste finnas nån balans, man måste ta ett eget ansvar för balansen och om man ska 

kunna ta ett sånt här ansvar så måste man veta insikten och där tror jag KBT är jättebra. Hur 

tänker du kring det här, verkar det där rimligt, hur känner du inför det och jag tänker så där, 

men jag känner såhär men det går ju inte ihop hur blir det då, det är därför jag känner mig så 

stressad, ja så insikt tror jag är jätteviktigt att få stanna upp och reflektera (I 7). 

 

Men att försöka få bort den där prestationen att jag ska prestera för det är något som 

egentligen, det finns ju en viss, det finns ju lite kritik mot KBT när det gäller 

utmattningssyndrom utifrån att det är väldigt, man driver det framåt, en KBT kan ju bli 

prestationsinriktad (I 4). 

 

Kognitiv omstrukturering beskriver flera informanter som viktig i KBT behandlingen. Det är 

att uppmärksamma hur man tänker och träna sig att tänka annorlunda. Hemuppgifter är ett 

verktyg inom KBT som informanterna ofta använder sig av. Patienterna får prova olika saker 

som sedan utvärderas när de träffas. 

 

... Om vi stannar vid kognitiv omstrukturering så finns det ju också där skriftliga 

hemuppgifter situationsanalys kallas det eller funktionell analys där jag beskriver en situation 

…. vad tänker jag för tankar i den situationen och vad känner jag för känslor och vad har jag 

för beteende och vad händer i min kropp, jag bara liksom analyserar och skriver ner 

verkligheten och så tar man med sig det hit och så tittar vi på det och så tar man samma 
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situation …. ja nu händer, så här vart det för mig och så lägger man på ett nytt, liksom hur 

skulle jag kunna tänka nytt scenario och då (I 6). 

 

Några informanter beskrev KBT på nätet (webbaserad KBT) som användbart för patienter 

men det passar enligt en av informanterna bäst tidigare i sjukdomsförloppet eller när 

patienten har börjat återhämta sig och inte är för kognitivt påverkade. 

 

… det är ganska mycket läsa, skriva, fundera på egen hand så man får inte vara för kognitivt 

påverkad. Så antingen att det är lite tidigare i förloppet eller att man har börjat hämta sig. (I 

1). 

5.6.3 Mindfulness 

Många informanter beskrev att mindfulness är verksamt för patienten och att de arbetar med 

det enskilt eller i gruppverksamhet. Flera informanter beskrev att det lugnar systemet och lär 

patienten att gå ner i varv. En informant berättade att mindfulness är ett bra verktyg för att 

hantera lidande samt att deltagande i mindfulnessgrupp kan innebära många fördelar för en 

utmattningspatient. En annan informant berättade att det kan vara svårt för patienten i början 

eftersom utmattade patienter gärna vill ha verktyg med snabb effekt. De kan ha svårt att 

slappna av eftersom de ofta känner krav från olika håll och från sig själv. 

 

Avslappning avspänning, mindfulness tycker jag varit fantastiskt …. inte helt enkelt för när 

man kommer och deltar i de här grupperna, dels så vill man ju få hjälp här och nu, verktyg 

och sen så känner man sig sällan avspänd utan man är ganska spänd och så har man lite tryck 

på sig från försäkringskassan och arbetsgivare och egna krav på sig att man ska bli frisk. Och 

så kommer man till mindfulness som ändå kan vara ett verktyg att på något sätt stanna upp 

och lyssna på kroppens signaler och liksom vilka tankar och känslor man har och så får man 

ökad ångest då man gör mindfulnessövningar. Det kan ju kännas så här kontraproduktivt så 

här men när man väl har tränat sig ett tag så brukar 99,8 % av alla tycka att det är fantastiskt 

skönt. Men det tar ett tag och det är inga quick fix med de här patienterna (I 7). 

5.6.4 Samverkan med andra professionella 

Samtliga informanter beskrev att de samverkar med andra professioner på olika sätt för att 

hjälpa patienter med UMS. De berättade att det finns ett samverkansforum där 

försäkringskassa, socialtjänst, arbetsförmedling och hälsocentral samverkar kring patienten. 

Ett annat är Multimoidala team (MMT) som förutom kuratorn kan innefatta läkare, 
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fysioterapeut, arbetsterapeut och rehabkoordinator som hjälps åt att kartlägga vilka behov 

patienten har.  

 

Jag jobbar ju inte som någon egen enskild klick, eller ö på det här stället utan det finns ju 

sjukgymnaster, alltså fysioterapeuter, läkare, arbetsterapeut och en rehabkoordinator och 

övrig personal här på hälsocentralen, de lyssnar vi ju på också och vi har våra möten med 

MMT-möten som vi kallar oss, eller kallar det för och då har vi möjlighet om patienten ger 

sitt samtycke att resonera tillsammans. Och är patienten aktuell hos någon annan så har jag 

möjlighet att ta del utav deras arbete också och att vi försöker prata ihop oss. Och det är ju 

också ett sätt att kartlägga och se vad de har för behov, helt klart (I 6). 

 

Några av informanterna beskrev att kontakten med arbetsgivare är viktig och att arbetsgivare 

som ofta är en del av problemet också behöver vara del av lösningen. En annan berättade att 

om kommunikationen med arbetsgivare brister kan återhämtningen försenas. Det är därför 

viktigt att ha möten med arbetsgivare, patient och berörda på hälsocentralen tidigt i förloppet.  

 

5.7 Tiden är en utmaning 

Ett tema som vi kunde identifiera i vårt resultat som inte direkt kunde kopplas samman med 

våra frågeställningar, men som däremot hade koppling till uppsatsen övergripande syftet var 

att tiden är en utmaning för kuratorerna i sitt arbete. Samtliga informanter upplever att 

patienter med UMS kan behöva mer tid än andra diagnoser och att 8-10 gånger som rutinen 

tillåter ofta inte är tillräckligt. Det är en resursfråga. Eftersom det tagit lång tid att få 

utmattningen tar det också lång tid att tillfriskna. Flera informanter beskriver att de ändå 

försöker ge de här patienterna den tid de behöver. Flera informanter beskriver att de har långa 

väntelistor och att de därför inte kan lägga hur mycket tid som helst på en patient. Några 

informanter berättar att de ibland blir tvungna att släppa patienterna utan att de blivit bättre. 

En informant uppger även att det skulle vara resurssparande på sikt att arbeta med patienter i 

grupp och vill utveckla arbetet med gruppverksamheter, men beskriver att det i dagsläget 

finns för lite resurser för detta. 

  

... I våran arbetsbeskrivning står det med ett tak på 8-10 samtal och det där är ju det försöker 

vi ju hålla men emellanåt så är det ju omöjligt …. det är få som får långa men när vi började 
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titta på det då såg vi liksom att vi tjuvat in 15, 20, 22... och det var ju för att det var 

utmattningspatienter där är det ingen quick fix liksom och det är det väl inte på en depression 

eller en ångest heller men där har du behandlingar som liksom visar effekt lite snabbare … (I 

5). 

  

… det är ju så att alla, vissa tar det ju oerhört lång tid för och en del får man släppa taget om 

fast de inte har blivit särskilt mycket bättre, så för vissa grupper så behöver vi något annat och 

jag vet inte vad (I 1). 

 

6. Analys av empiri utifrån teori 

I detta avsnitt analyseras empirin utifrån salutogen teori, naiv teori och empowerment. 

 

6.1 Vår tolkning av empirin utifrån salutogen teori 

Av resultatet gällande orsaker till UMS framgår att det inte är helt enkelt att urskilja 

orsakernas härkomst, då det är ett komplext samspel mellan yttre och inre krav. Det finns 

yttre krav som ställs på individen genom bland annat förändringar inom arbetsliv och den 

tekniska utvecklingen. Men det handlar också om att individen omvandlar dessa yttre krav till 

inre krav som individen ställer på sig själv. För att beskriva vad det är som gör att obalans 

mellan olika krav leder till sjukdom i from av UMS för vissa och inte för andra, kan 

salutogen teori användas. Det salutogena perspektivet som fokuserar på vad som ger hälsa 

kan öppna ögonen för vad som gör att vissa människor behåller hälsan trots påfrestningar (jfr 

Antonovsky, 2005). Enligt Antonovsky (2005) är det inte vad som sker som är av betydelse 

eller vad det som sker beror på, utan det som har betydelse är hur vi förhåller oss till det som 

sker. Genom detta kan informantens beskrivning av att individer med UMS omvandlar yttre 

krav till inre krav och försöker att uppnå dessa trots att individens resurser inte räcker till, 

tolkas som att individens förhållningssätt till de yttre kraven påverkar.  

 

För att tydligare exemplifiera vad i individens förhållningssätt som har betydelse använder vi 

oss av begreppet KASAM som beskriver vad som ger människor kraft att bekämpa olika 

stressorer. KASAM handlar om individens upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Hög KASAM ger individen en bättre förmåga att hantera problem (jfr 

Antonovsky, 2005). Processen när individen omvandlar yttre krav till inre krav skulle 

därigenom kunna grundas i att individen har låg KASAM. Vilket i så fall innebär att personen 
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i låg grad upplever stressorer i den inre och yttre världen som begripliga (begriplighet) samt 

att personen i låg grad upplever sig ha resurser för att kunna bemöta dessa stressorer 

(hanterbarhet) (jfr Antonovsky, 2005).  

 

I det salutogena perspektivet ligger fokus på vad som gör människor friska istället för vad 

som gör människor sjuka (Antonovsky, 2005). Kartläggningen som informanterna beskrivit 

den, har främst fokus på vad, samt i vilka situationer det inte fungerar för patienten, vilket 

vittnar om ett mer patogent förhållningssätt. Där det i huvudsakligen fokuseras på de olika 

hinder som finns för patienten, och i nästa steg hur patienten genom igenkännande av sina 

tanke- och beteendemönster kan göra annorlunda. Även om det första steget i kartläggningen 

har en mer patogen inriktning, kan nästa steg i kartläggningen anses ha en mer salutogen 

inriktning genom att fokus flyttas till att göra det som fyller på energi och att göra 

förändringar för att må bättre. Den konceptualisering som informanten gör med patienten för 

att göra bekymret begripligt för patienten och sätta in det i ett sammanhang, kan beskrivas 

som en process där informanten arbetar för att höja patientens KASAM genom att göra 

situationen begriplig för patienten.  

 

6.2 Vår tolkning av empirin utifrån naiv teori 

Svårigheterna informanterna upplevde med att beskriva hur alliansbyggandet går till kan 

förstås genom Olssons (2009) begrepp naiv teori som beskriver grunden för hur en 

socialarbetare väljer att handla i mötet med en klient. Olsson (2009) beskriver att naiva 

teorier inte är explicita utan är snarare är som en känsla eller givet mönster som den 

professionella handlar efter, där känslan om vad som är mest rätt i situationen får styra 

riktningen. Om alliansbyggandet grundas i kuratorns naiva teorier kan detta förklara 

svårigheterna för informanterna att själv tydliggöra hur allians skapas. Även upplevelser hos 

informanterna av att alliansbyggandet ofta sker naturligt kan vittna om att de använder sig av 

sina naiva teorier i alliansbyggandet. Att informanterna provar sig fram, känner av samspelet 

och anpassar riktningen i samtalet efter sin intuition om vad som lämpar sig bäst kan enligt 

Olsson (2009) förstås som ett kretslopp. I detta kretslopp väljer socialarbetaren en handling 

som leder till nya upptäckter som formar nya teorier, vilka i sin tur binds samman med nya 

planer för fortsättningen (jfr Olsson, 2009).  
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Att informanterna kan ha en känsla för vad som behövs baserat på sina erfarenheter kan vara 

vägledande i valet av metod och tillvägagångssätt. Denna känsla kan förstås som 

informanternas naiva teorier, som Olsson (2009) beskriver kan handla om tidigare 

erfarenheter av patientkontakter. Även det som informanterna beskriver gällande 

fingertoppskänsla och finlir när det gäller att känna in patienten och hitta rätt nivå är något 

som också kan härledas till naiva teorier. Olsson (2009) beskriver vidare att grunden till de 

referensramar som ryms inom socialarbetarens naiva teorier är en komplex blandning av 

socialarbetarens tidigare erfarenheter När informanterna talar om finlir kan detta handla om 

den sammanvägda balansen mellan alla tidigare erfarenheter som tillsammans utgör grunden 

för de delar i mötet som inte bara kan härledas till teori eller metod (jfr Olsson, 2009). 

 

6.3 Vår tolkning av empirin utifrån empowerment  

I resultatet beskrivs att det är viktigt att normalisera situationen samt att stödja patienten så att 

hen kan förstå sig själv, lita på sig själv och ifrågasätta sina existerande mönster. För att 

beskriva denna process använder vi begreppet empowerment som enligt Askheim (2012) 

syftar till att individen ska uppleva att denne har kontroll över sitt eget liv. Detta kan enligt 

Askheim (2012) uppnås genom att den professionella inte agerar expert utan istället tar ett 

steg tillbaka och uppmuntrar individen att förstå och lita på sin egen förmåga samt att själv ta 

kontroll över sin situation. Som framkom av resultatet handlar det om att lägga tillbaka 

ansvaret till patienterna så de kan titta på vilka krav de har på sig själv och vad som är rimligt 

att åstadkomma.  

 

Med utgångspunkt i att individen under rätt förhållanden vill och vet vad som är bäst för 

denne (Askheim, 2012) kan informantens utsagor om den situation som patienter med UMS 

befinner sig i förstås. Informanterna menar att patienterna har behov av att stanna upp och 

reflektera för att komma till insikt i vad som behövs för att förändra deras situation. För att 

klara detta behöver patienterna vila och återhämtning, vilket kan tolkas som rätt förhållanden 

för att individens ska kunna genomgå förändring. Först då kan patienten genom kognitiv 

omstrukturering, som informanterna beskriver, träna sig att tänka annorlunda och återfå 

inflytande över sitt liv.  

 



 

 

41 

 

7. Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av studiens huvudsakliga resultat. Därefter följer 

en resultatdiskussion där vårt empiriska material diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning och teorier. Efter detta följer en metoddiskussion där metodens styrkor och 

svagheter lyfts och därefter ger vi förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Resultatsammanfattning  

Den här studiens syfte var att undersöka hur kuratorer beskriver sina erfarenheter av sitt 

arbete med individer som har utmattningssyndrom. Vår studie bygger på kvalitativa 

intervjuer med sju kuratorer inom primärvården i Mellansverige. Analysen av intervjuerna 

visar att orsaker till UMS kan relateras till inre och yttre krav där arbetslivet, den tekniska 

utvecklingen, personliga egenskaper och egna krav ingår. Anledningen till att UMS ökar i 

samhället beskrevs vara arbetslivet och den tekniska utvecklingen, att allting ska vara på topp 

och att människan inte hunnit anpassa sig. När det gäller att identifiera patientens behov 

menar informanterna att det behövs skattningsinstrument, diagnostisering, alliansbygge och 

kartläggning. I intervjuerna framkom att det som är avgörande för vilken metod och vilka 

tillvägagångssätt som används i arbetet med patienter som har UMS är individens behov, 

kuratorns bakgrund och personliga egenskaper, den egna organisationen samt utvärdering 

som görs av behandlingens effekt för patienten. De metoder och tillvägagångssätt som 

informanterna bedömde vara användbara i arbetet med patienterna var empowerment, KBT, 

mindfulness och samverkan med andra professionella. Av intervjuerna framkom även tiden 

som ett övergripande tema som påverkade informanternas arbete med patienter som har 

UMS. Informanterna beskrev att det tar lång tid för patienter med UMS att återhämta sig och 

att rutinen på hälsocentralen att kuratorn ska ha 8-10 samtal med patienten ofta inte är 

tillräckligt.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I studien framkommer att det finns en obalans mellan de krav som ställs på individen och de 

resurser som individen har för att uppnå dessa krav, vilket i längden kan leda till att individen 

blir utmattad. Denna obalans lyfts även av Arvidsdotter m.fl. (2015) i deras studie, där 

deltagarna beskrivit upplevelsen av att det finns en obalans mellan egna krav och de resurser 

de har att tillgå. När vi studerar de metoder och tillvägagångssätt som informanterna 

beskriver som användbara i sitt arbete med patienter med UMS kan vi identifiera flertalet 
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individinriktade interventioner samt ett par interventioner kopplat till individens arbete. Ett 

exempel på en individinriktad intervention är KBT som handlar om att förändra individens 

tanke- och beteendemönster, vilket syftar till att åstadkomma förändring hos individen. Det är 

inte helt enkelt att avgöra var insatserna ska riktas eftersom det dels handlar om att individen 

omvandlar yttre krav till inre krav och dels om var dessa yttre krav har sin grund. Det blir 

därför ett dilemma likt; vad kom först, hönan eller ägget? Informanterna beskrev att UMS är 

ett samhällsproblem som blivit ett individproblem. Att fastställa ett orsak-verkan samband i 

det här fallet är därför inte möjligt, men utifrån ovanstående redogörelse är det rimligt att anta 

att både individen och samhället är delaktiga i processen för utvecklingen av UMS.  

 

Antonovsky (2005) beskriver att individens KASAM påverkar hur hen hanterar svårigheter 

som händer i livet. Om vi ser till individens del i processen kan det vid första anblicken antas 

att de individer som drabbas av UMS har låg KASAM, eftersom att de har svårt att finna 

balans mellan yttre och inre krav. Vi frågar oss om verkligheten är mer komplex än så, att 

dessa individer kanske istället har väldigt hög KASAM, men att ohållbara förhållanden under 

för lång tid leder till att detta till slut inte är tillräckligt. Om det nu är så att individen inte 

ensam står som ansvarig för att denne drabbats av UMS kan det vara av vikt att lyfta blicken 

till interventioner på andra nivåer.  

 

Informanterna beskriver att UMS ökning i samhället beror på samhällsförändringar. 

Schaufeli, Leiter och Maslach (2009, s. 204) menar att utbrändhet är ett globalt fenomen som 

breder ut sig i takt med den ekonomiska utvecklingen. Kulkarni (2006) argumenterar för att 

både globalisering, privatisering och liberalisering lett till förändringar i arbetslivet som 

inneburit att det ställs allt högre krav på arbetstagare, vilket bekräftar informanternas bild. 

Schaufeli, Leiter och Maslach (2009) menar att det finns olika syn på grunden till utbrändhet 

där vissa hävdar att genetik är grunden medan andra hävdar att det är ett multidimensionellt 

fenomen som har sin grund i flera olika områden. Vårt resultat visar att informanterna delar 

synen att grunden till UMS är multidimensionell. Informanterna anger ohållbara förhållanden 

i arbetslivet som en stor orsak till UMS. Det finns flera studier som visar detta. Enligt studier 

gjorda av Thynsma & De Beer (2017), Hasselberg et al. (2014) och Maslach & Leiter (1999) 

är arbetslivet som den dominerande orsaken till UMS.  

 

När det gäller evidensbaserade metoder beskriver flera informanter att det finns ett svagt 

forskningsstöd gällande behandlingsmetoder för UMS jämfört med andra diagnoser.  Det 



 

 

43 

 

framgår även i tidigare forskning att socialarbetare i medicinska miljöer har efterfrågat 

forskning om evidensbaserade metoder som är applicerbara i praktiken, med hänsyn till tiden 

som socialarbetare har till sitt förfogande (jfr. Heiwe et. al, 2013). Under vår litteratursökning 

fann vi att det på senare tid tillkommit forskning gällande olika metoders effekt för 

behandling av UMS (jfr Salomonsson et al., 2017; Anclair et al., 2018; Grensman et al., 

2018; Zielhorst et al., 2015; Wilczek, Besér & Brändström, 2017.) 

 

Samtliga informanter uppgav att de använder sig av tillvägagångssätt inspirerade av KBT där 

det handlar om att få patienten att förändra sina tanke- och beteendemönster. Det finns flera 

studier som vi lyft i tidigare forskning som jämför KBT med andra metoder. Salomonsson et 

al. (2017) har jämfört KBT med arbetsrelaterade insatser och det fanns ingen signifikant 

skillnad gällande hur snabbt deltagarna kunde återgå till arbete och båda metoderna minskade 

patienternas symptom. Fjellman-Wiklund et al. (2010) jämförde KBT med qigong och enbart 

qigong där patienternas upplevelse i de olika grupperna var att båda behandlingarna var 

hjälpsamma i återhämtningsprocessen. Stenlund et al. (2012) beskriver att när föregående 

studie följdes upp några år senare visade det sig att KBT i kombination med qigong hade 

varit mer gynnsam. Stenlund et al (2012) beskriver att deras tolkning är att det förändrade 

resultatet beror på att det tar tid för patienterna att implementera de verktyg de lärt sig genom 

KBT och att utveckla nya copingstrategier. Webbaserad KBT beskrivs av några informanter 

som verkningsfullt om patienten är inte är för kognitivt påverkad. Zielhorst et al. (2015) 

beskriver att webbaserad KBT kan vara ett bra verktyg i kombination med 

samtalsbehandling. 

 

En annan metod som informanterna beskrev som verksamt för den här patientgruppen är 

mindfulness, vilket flera studier också visar. Mindfulness har visat sig ha lika god effekt 

gällande reducering av UMS-symtom som KBT (Sundquist et al, 2014, Anclair et al, 2018 & 

Grensman, 2018). Grensman et al. (2018) påvisade att både yoga, KBT och mindfulness 

ökade den hälsorelaterade livskvaliteten för deltagarna i deras studie och att det inte fanns 

signifikant skillnad mellan de olika metodernas effekt.  

 

Som ovanstående redogörelse bekräftar finns det forskning som visar viss evidens för olika 

typer av metoder för behandling av UMS. De flesta metoder som studerats har effekt men det 

finns inte någon signifikant skillnad mellan dem. Undantaget är studien som jämfört qigong 

och KBT där KBT i längden varit mer gynnsam. Detta skulle kunna innebära att det inte är 
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metoden för behandling som är avgörande utan att det istället är att patienten känner sig sedd 

och blir lyssnad på som är det viktiga för patientens återhämtning. I så fall kan detta liknas 

vid informanternas beskrivningar kring att det inte är metoden sig som har den avgörande 

rollen utan istället att möta individen där hen är. De strategier som informanterna har när de 

ska skapa allians med patienten och på så sätt identifiera vart patienten befinner sig, kan 

förstås genom Olssons (2009) naiva teorier. Där bland annat informanternas tidigare 

erfarenheter av patientkontakter spelar en roll för hur de går tillväga. De naiva teorierna kan i 

så fall ses som synonymt med det finlir och fingertoppskänsla som informanterna beskriver 

som nödvändig i mötet med patienter. Informanterna beskriver vidare att det vid kartläggning 

är viktigt att se till patientens hela situation för att identifiera patientens behov och utforma 

behandlingen efter individens unika problematik. Detta är något som även lyfts i tidigare 

forskning (jfr Wilczek, Besér & Brändström, 2017; Arvidsdotter m.fl. 2015).  

 

Samarbete med andra professionella beskrevs av informanterna som viktigt för att hjälpa 

patienter med UMS. Wilczek et al. (2017) beskriver Erstamodellen som är en personcentrerad 

modell där patienten alltid har en individuell vårdplan och deras projekt visar bl.a. att en 

helhetssyn kring den totala livssituationen är viktig samt att behandlingen behöver utformas 

efter individens unika problematik (ibid). Informanterna beskriver att de samverkar med olika 

professionella i olika konstellationer, vilket ger en kartläggning utifrån patientens behov. Vår 

tolkning är att det ger en helhetssyn liknande Erstamodellen och att det leder till att patienten 

hamnar i centrum och att patientens insatser blir utformade utifrån patientens unika behov.  

 

Informanterna beskrev vikten av att stärka individen i sig själv samt hjälpa denne att se sina 

egna styrkor. Flera informanter betonade vikten av att patienten har ansvar för sin situation 

och att för att få till en förändring är det viktigt att informanten arbetar med att stärka 

patientens empowerment. Detta för att patienten ska känna att denne har inflytande över sitt 

liv och tillskansa sig kraft att återfå kontrollen över sin situation. Vikten av att hjälpa 

patienter med UMS att se sina egna styrkor är något som även belysts i forskning (Eriksson, 

2016; Arvidsdotter, 2014; Arvidsdotter, Marklund & Taft, 2014; Salminen et. al, 2017; 

Arvidsdotter et. al, 2015).  

 

Samtliga informanter betonade att det är den begränsade tiden, relaterat till rutiner och 

resurser, som är mest utmanande i deras arbete med patienter som har UMS. Det tar lång tid 

för patienter med UMS att återhämta sig och rutinen med 8-10 samtal är oftast inte 
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tillräckligt. Kan det vara så att mer resurser bör läggas på denna patientgrupp för att vinna 

resurser i slutändan, eftersom att de ökande sjukskrivningstalen i denna patientgrupp innebär 

en samhällsekonomisk belastning. Informanterna beskrev att de arbetar utifrån individens 

behov och det skulle kanske kunna göras ännu mer tydligt genom att göra individuell 

vårdplan och att informanterna ges mer tid och resurser att utveckla individanpassade 

interventioner. Vår upplevelse är att våra informanter reflekterar och har idéer kring denna 

patientgrupp samt kring hur de ska hjälpa till att få patienten tillbaka till ett fungerande liv 

utan utmattning. 

 

Sammanfattningsvis tyder ovanstående redogörelser på att kuratorn i sin roll har möjlighet att 

arbeta med patienternas inre krav samt med patienternas förhållningssätt till de yttre kraven. 

Kuratorn har också möjlighet att göra patienten medveten om de yttre krav som påverkar 

dem. Dock så har kuratorn oftast inte möjlighet att arbeta med de faktiska yttre kraven 

eftersom att de ligger utanför kuratorns ramar för arbetet. Dessa krav behöver det därför 

arbetas med på annat håll för att förhindra fortsatt ökning av antalet som drabbas av UMS. 

 

7.3 Metoddiskussion 

Intervjumetoden ger möjlighet att återspegla olika samhällsfenomen men har sina svagheter 

genom att den speglar ett begränsat samtal i en viss kontext (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Vi valde att göra en kvalitativ studie, där vi ville belysa kuratorers erfarenheter av sitt 

arbete med patienter som har UMS. Det var kuratorns subjektiva upplevelse vi ville 

undersöka (jfr Backman, 2008).  Vi valde att ha en fenomenologisk ansats vid intervjuerna, 

vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär att få kunskap människans subjektiva 

uppfattning om verkligheten, eftersom vi ville att informanterna själva skulle få beskriva sina 

upplevelser. Vår hermeneutiska analys hjälpte oss att finna en mening i det omfattande 

empiriska material vi samlat in. Genom att i analysen pendla mellan olika delar i materialet 

och materialet som helhet kunde vi identifiera kärnan i informanternas utsagor. Detta för att 

den del av materialet som återgavs i resultatet skulle vara en representativ framställning av 

materialet som helhet. 

 

Något som kan ha påverkat studien är vår förförståelse. Trots att vi syftat till att vara så 

objektiva som möjligt är vi medvetna att vi under hela processen haft förförståelsen med oss 

samt att den under studiens gång har utvecklats, vilket kan ha påverkat studiens riktning. 
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Särskilt under arbetet med analysen tänker vi att vår utvecklade förståelse kring ämnet kan ha 

inverkat på vår meningstolkning av det empiriska materialet. Den känsla forskaren har som 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som grunden för hermeneutisk tolkning tänker vi i 

vårt fall kan ha grundats i vår utvecklade förståelse kring ämnet. Något annat som kan ha 

påverkat studien är att urvalet av informanter blev en homogen grupp med liknande 

utbildning, lång erfarenhet och de arbetade i liknande kontext. En reflektion är om det hade 

påverkat resultatet om vi valt kuratorer med mindre erfarenhet och på flera olika 

verksamhetsområden nationellt. Det kan också vara en styrka att alla informanter hade lång 

erfarenhet eftersom det kan ha bidragit till de innehållsrika beskrivningar vi fick ta del av. 

Informanterna hade också kunskap om UMS utveckling över tid eftersom flera av dem var 

yrkesverksamma när UMS blev en diagnos. En annan reflektion är att vi hade kunnat 

formulera frågorna i vår intervjuguide mer specifikt utifrån våra frågeställningar för att inte få 

så omfattande material. Det som ändå var en styrka med detta var att vi fick en bred kunskap 

av kuratorers erfarenhet av att arbeta med patienter med UMS. Det gav oss en helhetsbild 

vilket ger oss en större förståelse för hur alla delar hänger ihop för patienter som har UMS. 

Materialet gav oss en fingervisning om vidare forskning. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån vårt resultat fångade vi upp att kuratorerna har ett stort engagemang kring den här 

patientgruppen. Det som kuratorerna upplevde som utmanande var att tiden är begränsad. Ett 

forskningsområde skulle därför kunna vara att vidare undersöka vilka utmaningar som 

kuratorer upplever i arbetet med patienter som har UMS och vilka förbättringar de 

identifierar som genomförbara. Andra förslag till vidare forskning är att undersöka om 

kuratorns arbete kring denna patientgrupp ser olika ut i landet samt om det är skillnad mellan 

privata och offentliga hälsocentraler. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Diagnoskriterier för utmattningssyndrom 

 

Samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav måste 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. 

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 tilläggspecifikation till 

den aktuella diagnosen. 

(Socialstyrelsen, 2003, s.9). 
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Bilaga 2. Brevet till verksamhetscheferna 

 

Till verksamhetschef för Primärvården 

 

Härmed anhålles om tillstånd att i uppsatsarbete, som ingår som del i 

Socionomutbildningen vid akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle, söka 

uppgifter enligt beskrivning som ges nedan. 

 

Kort beskrivning av studiens upplägg 

Introduktion 

Utmattningssyndrom är idag en vanligt förekommande diagnos. Sedan slutet av 1990-talet 

har det skett en ökning av långtidssjukskrivningar där det framförallt är sjukskrivningar för 

psykisk ohälsa som har ökat. Enligt Försäkringskassan låg i oktober 2016 de psykiatriska 

diagnoserna till grund för 46% av pågående sjukfall i Sverige. Anpassningsstörningar och 

reaktion på svår stress är de diagnoser som ökat mest och representerar ungefär hälften av 

alla startade sjukfall i denna grupp under år 2017. Primärvården utgör oftast den första 

kontakten för patienter med psykisk ohälsa. Få studier är gjorda som visar kuratorers 

perspektiv på arbetet kring denna patientgrupp. Genom att belysa kuratorers erfarenheter av 

arbete med denna patientgrupp kan kunskap vinnas som är av värde i fortsatt forskning för att 

finna verksamma metoder för behandling av utmattningssyndrom. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur kuratorer beskriver sina erfarenheter av sitt arbete med individer 

med diagnosen Utmattningssyndrom. 

Frågeställningar 

● Vilka metoder beskriver kuratorerna som användbara i arbetet med individer som har  

utmattningssyndrom och vad är avgörande för vilken metod som används? 

● På vilket sätt beskriver kuratorerna att de går tillväga för att identifiera behov som 

individen har utifrån sin diagnos? 

● Hur beskriver kuratorerna orsaker till utmattningssyndrom och anledningar till att 

diagnosen ökar i samhället, utifrån sina erfarenheter i arbetet med denna grupp? 
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Metod 

Data kommer att samlas in med hjälp av semistrukturerade intervjuer baserad på en allmän 

intervjuguide. Bakgrundsfaktorer som tas upp är exempelvis hur lång erfarenhet kuratorn har 

av arbetet med patienter med utmattningssyndrom och om kuratorn har någon särskild 

utbildning för att möta denna patientgrupp. Intervjuerna genomförs i april 2018 och kommer 

att ta cirka 45 minuter var. Intervjuerna genomförs i ostört rum och spelas in (om kuratorn 

tillåter det) för att sedan noggrant transkriberas. Materialet kommer sedan analyseras med 

hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Urval 

Vår undersökningsgrupp ska bestå av 8 kuratorer. Inklusionskriterierna för deltagande i vår 

studie är att informanten är kurator och arbetar i Primärvården i Mellansverige. De ska också  

ha erfarenhet av samtal med patienter som har utmattningssyndrom. Vi använder oss av 

bekvämlighetsurval d.v.s. frågar de aktuella informanterna om viljan finns att delta. Bortfall 

hanteras så att om kuratorn som är tillfrågad inte vill delta så tillfrågas en annan tills vi får 8 

deltagare totalt. 

 

Etiska aspekter 

Vi kommer att vara noga med att beakta de olika etiska aspekterna. Våra informanter 

kommer att få information om studiens syfte, upplägg och att deltagandet är frivilligt. 

Materialet behandlas konfidentiellt där varken deras identitet eller arbetsplats kommer att 

kunna identifieras i slutresultatet. Kuratorerna får information om studien både muntligt och 

skriftligt. 

 

Den färdiga uppsatsen 

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande 

samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att 

finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Ni kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 
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Kontaktuppgifter

Kristina Bäcke                                  

Student                                                                          

E-post   

Telefonnummer 

 

Sophie Breimark 

Student  

E-post  

Telefonnummer     

 

Ulla Beijer 

Handledare                                   

E-post                                                                       

Telefonnummer

 

Härmed medges tillstånd att söka uppgifter i uppsatsarbete enligt beskrivning ovan.  

 

______________________________ 

Ort och datum 

 

______________________________ 

xx, Verksamhetschef 
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Bilaga 3. Brevet till informanterna 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie vars syfte är att beskriva kuratorers 

erfarenheter av arbete med patienter som har diagnosen utmattningssyndrom. 

 

Utmattningssyndrom är idag en vanligt förekommande diagnos. Sedan slutet av 1990-talet 

har det skett en ökning av långtidssjukskrivningar där det framförallt är sjukskrivningar för 

psykisk ohälsa som har ökat. Enligt Försäkringskassan låg i oktober 2016 de psykiatriska 

diagnoserna till grund för 46% av pågående sjukfall i Sverige. Anpassningsstörningar och 

reaktion på svår stress är de diagnoser som ökat mest och representerar ungefär hälften av 

alla startade sjukfall i denna grupp under år 2017. Primärvården utgör oftast den första 

kontakten för patienter med psykisk ohälsa. Genom att belysa kuratorers erfarenheter av 

arbete med denna patientgrupp kan kunskap vinnas som är av värde i fortsatt forskning för att 

finna verksamma metoder för behandling av utmattningssyndrom.  

  

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till Socionom vid 

Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med intervjuer i början på april 2018. 

Intervjun kommer att beröra din erfarenhet av arbete med patienter som har diagnosen 

utmattningssyndrom och vi uppskattar att det kan ta ca. 45 minuter. Kristina Bäcke eller 

Sophie Breimark kommer att kontakta dig per telefon inom en vecka för att ge mer 

information om studien och för att du ska få möjlighet att ställa frågor samt för att fråga om 

intresse finns att delta i studien. Om du vill delta, bestämmer vi tid och plats för intervjun per 

telefon. Intervjuerna spelas in om det går bra för dig och skrivs sedan i text.  Den information 

som du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras så att ingen obehörig kommer att få 

ta del av den.  

 

Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet 

kommer att presenteras i form av muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett 

skriftligt examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i 

en databas vid Högskolan i Gävle. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet 

genom att få en kopia av arbetet. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst 

avbryta din medverkan utan närmare motivering.  
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Tillstånd att genomföra studien har inhämtats av verksamhetschef (namn på 

verksamhetschefen) och namn på kuratorer vid hälsocentralen har vi fått via vårdenhetschefen 

(namn på vårdenhetschefen).  

 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss, 

 

Kristina Bäcke    

Student                                                                          

E-post   

Telefonnummer 

 

Sophie Breimark 

Student  

E-post 

Telefonnummer          

 

Ulla Beijer 

Handledare 

E-post 

Telefonnummer 
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Bilaga 4. Intervjuguide 
 

Bakgrundsfaktorer 
- Hur många år har du arbetat som socionom? 

- Vill du beskriva dina arbetsuppgifter? 

- Vilka är er målgrupp? 

- Hur länge har du arbetat med patienter som har utmattningssyndrom? 

- Har du fått någon särskild utbildning för behandling av patienter med 

utmattningssyndrom? 

 

Intervjufrågor 

Orsaker till utmattningssyndrom 

- Kan du beskriva din upplevelse av orsaker till utmattningssyndrom utifrån dina 

erfarenheter av arbetet med denna patientgrupp? 

- Vad upplever du är anledningen till att utmattningssyndrom ofta innebär en lång tids 

sjukskrivning? 

 

Tillvägagångssätt för att identifiera behov som individen har utifrån sin diagnos 

- Hur går du tillväga för att identifiera behov som patienten har utifrån sin diagnos? 

- Vad upplever du att patienterna behöver för sin återhämtning? 

- Vill du beskriva hur ett samtal kan gå till med en patient som har 

utmattningssyndrom? 

 

Metodanvändning i arbetet med individer som har utmattningssyndrom 

- Kan du beskriva vilka metoder som du använder dig av i arbetet med patienter med 

utmattningssyndrom?  

- Vad det är som avgör vilken metod du väljer i arbetet med patienter med 

utmattningssyndrom? 

- Hur märker du om metoder du använder är verkningsfulla för denna patientgrupp? 

- Upplever du att de metoder som finns är tillräckliga för behandlingen eller upplever 

du att något saknas? 

 

Anledning till att diagnosen ökar i samhället 

- Vad upplever du att diagnosens ökning i samhället beror på utifrån dina erfarenheter 

av arbetet med denna patientgrupp? 

 

Avslutningsfrågor  

- Upplever du något som är särskilt utmanande i arbetet med denna patientgrupp? 

- Är det något som du känner att du skulle vilja berätta kring ditt arbete med patienter 

som har utmattningssyndrom som vi ännu inte berört under intervjun?
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Bilaga 5. Exempel på tabell för analys 
 

Meningsbärande enhet Kondensering  Kod  Subkategori Kategori 

Orsaken till är ju en obalans mellan om ni tänker 

gammelvärldens vågskål. Så är det en obalans 

mellan krav som ställs på individen både utifrån 

men många gånger också från sig själv och de 

resurser man har eller den förmåga man har. 

Obalans mellan mellan krav som ställs 

på individen både utifrån men många 

gånger också från sig själv och de 

resurser man har eller den förmåga 

man har. 

Obalans mellan krav som ställs 

på individen utifrån, inifrån 

och de resurser och den 

förmåga man har. 

Inre och yttre 

krav 
Orsaker till UMS 

En annan orsak skulle kunna tänkas vara att äähm, 

man som anställd har en prestationsbaserad 

självkänsla och kanske vissa perfektionistiska drag. 

Det är ju sårbarhet då tänker jag. Eller det är ju två 

sårbarhetsfaktorer som är ganska tydliga …  

En annan orsak skulle kunna vara att 

man som anställd har en 

prestationsbaserad självkänsla och 

vissa perfektionistiska drag. Det är ju 

två sårbarhetsfaktorer som är ganska 

tydliga … 

Prestationsbaserad självkänsla 

och perfektionistiska drag är 

två sårbarhetsfaktorer. 

Personliga 

egenskaper och 

egna krav. 

Orsaker till UMS 

Sen tror jag man ska vara försiktig med 

diagnostiseringen överlag faktiskt också så man får 

rätt behandling. För man behandlar ju efter diagnos 

så har man inte rätt diagnos så får man inte rätt 

behandling. 

Man ska vara försiktig med 

diagnostiseringen överlag så man får 

rätt behandling. Man behandlar ju 

efter diagnos så har man inte rätt 

diagnos så får man inte rätt 

behandling. 

Rätt diagnos måste sättas för 

att få rätt behandling. 

Diagnostisering 

 
Tillvägagångssätt 

för att identifiera 

behov 

KBT är ju fantastiskt också att tydliggöra hur 

tänker du kring saker och ting hur känner du hur 

gör du hur har du gjort tidigare vad skulle du kunna 

göra annorlunda vad tror du att din omgivning hur 

reagerar dom på det hur tänker du om det då då att 

man liksom fortsätter. 

KBT tydliggör: hur tänker du kring 

saker och ting, hur känner du, hur gör 

du, hur har du gjort tidigare vad skulle 

du kunna göra annorlunda vad tror du 

att din omgivning hur reagerar dom på 

det hur tänker du om det. 

KBT tydliggör: hur tänker du 

kring saker och ting, hur 

känner du, hur gör du, hur har 

du gjort tidigare vad skulle du 

kunna göra annorlunda. 

KBT Användbara 

metoder och 

tillvägagångssätt 

 

 


