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Sammanfattning 
Lindberg S. & Olsson Å. (2009) Utbrändhet, obearbetad sorg i förklädd form. 
C-uppsats i Sociologi. 
Högskolan i Gävle, institutionen för vårdvetenskap och sociologi.  
 
Uppsatsens syfte var att undersöka förhållandet mellan utbrändhet och obearbetad sorg och 
utgick från hypotesen att utbrändhet skulle kunna vara ett resultat av obearbetad sorg. 
Förhållandet har undersökts i form av en litteraturstudie där litteraturen i första hand valts 
utifrån betydelsefulla och framstående forskare inom områdena sorg och utbrändhet. Inom 
ämnet utbrändhet har forskare så som Cristina Maslach, Alexander Perski, Cristina Doctare 
och Karin Johannisson använts. Inom området sorg har Gurli Fyhr, J. William Worden, John 
W James och Russell Friedman använts. Förhållandet har undersökts och analyserats utifrån 
ett emotionssociologiskt perspektiv där begrepp så som förnuft, känsla, skam och sociala band 
varit betydelsefulla. För att undersöka förhållandet utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv 
har tidigare forskning av Arne Naess och Thomas Scheff varit betydelsefull och det teoretiska 
angreppssättet har delvis grundat sig i Spinozas filosofier. Annan forskning som använts för 
att undersöka förhållandet mellan utbrändhet och obearbetad sorg har varit Ulla-Britt 
Erikssons avhandling som bland annat belyser långtidssjukskrivning ur ett emotionellt 
perspektiv. Tidigare forskning som belyser förhållandet mellan utbrändhet och obearbetad 
sorg i den utsträcknings som detta arbete avser har ej funnits. Tidigare forskning med 
närliggande inriktning har dock granskats, så som Ulla-Britt Erikssons avhandling ”Man är ju 
inte mer än människa” och Åsa Vidmans avhandling ”Det är så mycket som kan spela in…” 
  
Resultatet i denna studie visade att det finns flera signifikanta likheter mellan utbrändhet och 
obearbetad sorg och att sambanden stärks utifrån ett emotionssociologiskt synsätt. Resultatet 
har visat att hypotesen kan bekräftas och att utbrändhet kan tolkas vara ett resultat av 
obearbetad sorg, utifrån att sorgen ses som en förlust av något slag. Att se utbrändhet som ett 
resultat av obearbetad sorg kan förklara problematiken utifrån en samhällskontext där orsaken 
förklaras i relation av en skamkontext. Tidigare forskning om utbrändhet kan tolkas ytlig med 
avsaknaden av kärnproblematiken, där orsaken till utbrändhet ofta förklaras som ett resultat 
av bristfälliga arbetsförhållanden eller som ett resultat av samhällsutvecklingen där allt större 
krav ställs på individen. Inom de förklaringar och situationer som beskrivs som orsaken till 
utbrändhet kan sammanhang som innebär förluster av något slag skönjas, det kan exempelvis 
vara förlusten av en självbild eller förlusten av gamla levnadsmönster. Det kan ibland vara 
svårt att förstå att en utbrändhet kan bero på en obearbetad sorg då förlusten kan bero på 
faktorer som i normala fall inte förknippas med sorg. Att se utbrändhet som ett resultat av 
obearbetad sorg kan innebära att kärnan i utbrändhetsproblematiken uppmärksammas, det kan 
bli lättare att se och förstå det primära problemet bakom diagnosen samt att rätt rehabilitering 
kan erhållas.  
 
 
Nyckelord: utbrändhet, obearbetad sorg, skam, sociala band, emotioner.  
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1. Inledning 
 
Samhällsutvecklingen har bidragit till att människorna idag lever i ett samhälle präglat av 
effektivitet, funktionalitet och tillgänglighet. Levnadsförhållandena idag kan beskrivas som 
intensiva och föränderliga där generationers kunskaper och dess aktualitet förändras fortare än 
någonsin (jmf. Johannisson, 2001). Det utmärkande för det moderna samhället är de snabba 
sociala förändringarna som individen inte alltid har möjlighet att värja sig emot eller att välja 
bort då det inte upplevs som önskvärt eller hälsosamt (jmf. Maslach & Leiter, 1999). Det 
intensiva samhälle som människan lever i kan uppfattas ge allt för lite utrymme för individens 
tillvaratagande av sina behov (jmf. James & Friedman, 2008). Att människan kan få 
svårigheter att hantera snabba förändringar har återspeglat sig tidigare i historien och flera 
stora kultursociologer, så som Georg Simmel, Émile Durkheim och Max Weber, har tidigare 
uppmärksammat de problem som kan uppstå hos individen då denne kastas ut ur invanda 
livsmönster, tryggheter och värdegemenskaper (Johannisson, 2001). Förmågan att klara av de 
krav som det nya samhället ställer på individen kan uppfattas som hämmande för individens 
förmåga att tillvarata sina emotionella behov. Inre konflikter kan komma att skapas då gamla 
livsmönster ersätts av nya. Att inte uppleva sig klara av de krav som ställs kan skapa en sorg 
hos individen. Dagens intensiva samhälle med rådande prestationsnormer kan uppfattas som 
hämmande för en individ som drabbats av en förlust och en sorg av något slag. Det kan 
uppfattas som otillåtet att tillbringa allt för mycket tid till ett sorgearbete. Det kan i sin tur 
leda till att individen inte sörjer betydelsefulla förluster. Obearbetad sorg kan ges uttryck i 
form av andra psykosomatiska sjukdomar (Fyhr 2003, James & Friedman 2008). I samband 
med de snabba sociala förändringarna och de krav som ställs på individen har en ökning av 
psykosomatiska sjukdomar uppkommit. En återkommande diagnos bland dagens 
psykosomatiska sjukdomar är diagnosen utbrändhet (Perski, 2002). 
 
Utbrändhet har under ett flertal år varit en mycket omdiskuterad sjukdom och har i flertalet 
sammanhang benämnts som tidstypisk och samhällsaktuell. Flera forskare har undersökt 
fenomenet och olika uppfattningar har presenterats, det som dock uppfattats som generella 
drag i samband med utbrändhetsproblematiken är trötthet, sömnlöshet och utmattning. Dessa 
drag är även sedan långt tillbaka förknippade med symptom i samband med obearbetad sorg. 
Kopplingen mellan obearbetad sorg och utbrändhet kan dock vara svår att skönja i den 
aktuella forskningen kring utbrändhetsproblematiken då den huvudsakligen fokuserar på de 
aktuella arbetsförhållandena.  
 
En hypotes kring sambanden mellan utbrändhet och obearbetad sorg har kommit att utformas. 
Hypotesen blev att utbrändhet skulle kunna vara ett resultat av obearbetad sorg. Denna 
hypotes har legat till grund för den här C-uppsatsen och ämnet har varit väl värt att undersöka 
vidare. Om sambanden tydliggörs kan kärnproblematiken kring fenomenet komma att 
förflytta fokus och ytterligare ifrågasätta de arbetsrelaterade förklaringarna till 
utbrändhetsproblematiken. Den här uppsatsen syftar till att undersöka förhållandet mellan 
utbrändhet och obearbetad sorg. Förhållandet kommer att undersökas och förklaras utifrån ett 
emotionssociologiskt förhållningssätt med fokus på emotionernas inverkan i processen där 
begrepp så som förnuft, känsla, skam och sociala band belyses.  
 

1.1 Problemformulering 
Utifrån ett tidigare B-uppsatsarbete inom ämnet utbrändhet, där vi undersökte utbrända 
individers egna erfarenheter kring fenomenet utbrändhet, kunde signifikanta likheter kring 
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utbrändhetsproblematiken och fenomenet obearbetad sorg skönjas. Några vidare 
undersökningar kring sambandet gjordes inte då eftersom det inte var syftet för det arbetet. 
Den insikt som då tillskansades har nu varit underlag för denna C-uppsats, och avsikten har 
nu varit att undersöka hur relationen utbrändhet och obearbetad sorg kan förklaras utifrån ett 
emotionssociologiskt förhållningssätt. Är utbrändhet ett resultat av obearbetad sorg? Kan det 
vara så att utbrändhetsproblematiken i själva verket har sin grund i en för individen 
obearbetad sorg? Den gängse uppfattningen kring utbrändhetsproblematiken kan upplevas ge 
stort fokus på de drabbade individernas aktuella arbetsförhållanden. Är det endast ett resultat 
av att det går att vara sjukskriven från ett arbete men inte från sitt eget liv och sin 
livssituation? Om de bakomliggande orsakerna till en individs utbrändhet ligger i dennes 
förmåga eller oförmåga att ta till sig sina emotionella behov bör fokus förflyttas. Varför 
prioriterar vissa individer föreställningar om andras behov och uppfattningar före sina egna 
emotionella behov? Kan detta förklaras utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv? 
 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en litteraturstudie undersöka förhållandet mellan 
utbrändhet och obearbetad sorg. 
 

1.3 Frågeställningar 
1. Vilka är utbrändhetens former? 
2. Vilka är den obearbetade sorgens former? 
3. Vilken betydelse har emotioner för förståelsen av utbrändhet och obearbetad sorg? 
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2. Metod 
 
Den metod som valts för att undersöka förhållandet mellan utbrändhet och obearbetad sorg är 
en litteraturstudie. Att göra en litteraturstudie innebär enligt Forsberg & Wengström (2003) att 
systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur kring det aktuella ämnet. 
Metodavsnittet har medvetet valts att presenteras tidigt i arbetet för att underlätta för läsaren 
och ge denne en tydlig bild av uppsatsen och dess upplägg.   
 
En litteraturstudie har valts för att skapa möjligheter att förstå relationen mellan utbrändhet 
och obearbetad sorg utifrån forskning inom detta område. Vi har strävat efter att belysa olika 
områden utifrån ett bredare perspektiv likväl ett snävare perspektiv, från ett makro till en 
mikro nivå. Detta har getts uttryck i form av termer så som samhälle kontra individ. För att på 
bästa sätt belysa sambanden mellan obearbetad sorg och utbrändhet har vi valt att först 
förklara och beskriva de olika förhållandena var för sig för att sedan lyfta fram signifikanta 
likheter och samband i en resultatanalys. Analysen har presenterats utifrån relevanta teman 
som beskrivits i form av rubriker. Hela analyskapitlet har avsett att belysa problematiken ur 
ett helhetsperspektiv, där varje tema representerat en del av helheten. Vi har argumenterat för 
signifikansen av att se ett samband mellan utbrändhet och obearbetad sorg. Efter 
analyskapitlet presenteras den slutsats undersökningen lett fram till och vi hävdar därmed att 
det resultat som presenterats bör vara den aktuella synen och förhållningssättet till sambandet 
mellan utbrändhet och obearbetad sorg.  
 
Litteraturstudien har baserats på de åtta steg som Forsberg & Wengström (2003) 
rekommenderat för en litteraturstudie. Denna process har sammanfattats i följande steg: 
 
1. Motivera studien 
2. Formulera forskningsfrågorna 
3. Formulera en plan för litteraturstudien 
4. Fastlägga sökord och sökstrategi 
5. Välja litteratur 
6. Kritiskt värdera och kvalitetsbedöma litteraturen 
7. Analysera och diskutera resultat 
8. Sammanställa och dra slutsatser 

 
Forsberg & Wengström (2003) har definierat forskningens vetenskaplighet inom två områden, 
det ena är forskarens förhållningssätt och det andra kännetecknas av forskningsprocessen dvs. 
arbetssättet. Det vetenskapliga förhållningssättet ska kännetecknas av ett objektivt, 
systematiskt och kritiskt tänkande vilket kan tolkas motsvara Forsberg & Wengströms sjätte 
punkt i arbetsprocessen av en litteraturstudie. Förhållningssättet som denna uppsats baserats 
på kan kännetecknas genom en kvalitativ ansats (jmf. Forsberg & Wengström, 2003). Detta 
innebär att forskningen baserats på en strävan efter att tydligt beskriva, förutsättningslöst 
försöka förstå, förklara och tolka litteraturen som legat till grund för studien. Det har dock 
funnits en medvetenhet om att forskning sällan kan tolkas objektiv då varje forskares egna 
förhållningssätt ej helt kan reduceras från dennes förförståelse och personlighet. Därmed kan 
hävdas att en kvalitativ forskningsansats ej bör benämnas objektiv även om forskarens avsikt 
varit att förhålla sig så objektiv som möjligt under forskningsprocessen, detta avser såväl det 
förhållningssätt som dominerat den här undersökningen (jmf. Gilje & Grimen 1992, Hughes 
& Månsson 1988).  Punkterna som Forsberg & Wengström (2003) presenterar för en 
litteraturstudie har vidare belysts under kommande rubriker då flertalet innefattas i den 
arbetsprocess som denna litteraturstudie inneburit. Arbetsprocessen och valet av litteratur har 



 8

presenterats under egna rubriker då dessa delar har tolkats som de övergripande och mest 
väsentliga delarna för den här litteraturstudien.  
 

2.1 Val av litteratur 
Uppsatsen har baserats på litteratur som representeras eller tidigare har använts av forskare 
och författare inom ämnesområdena sorg, utbrändhet och emotionssociologi. Vid val av 
litteratur, som är den femte punkten i Forsberg & Wengströms (2003) modell för en 
litteraturstudie, har urvalet grundat sig på vår strävan efter att i första hand använda oss av 
erfarna och inom området väl etablerade forskare/författare. Inom forskningsområdet 
utbrändhet har Christina Maslach varit en given källa då hon anses vara den främste forskaren 
inom detta ämne (Angelöw & Jonsson, 2000). Maslach & Leiter (1999) har hävdat att 
utbrändhet är arbetsrelaterat och beroende av bristfälliga arbetsförhållanden. Maslach 
forskning och hennes teorier kring utbrändhet som arbetsrelaterad har dock ifrågasatts och 
andra forskare har tolkat utbrändhet på andra sätt. En av dem som ifrågasatt arbetsbörda som 
orsaken till utbrändhet är Johan Asplund. Asplund (1987) har hävdat att 
utbrändhetsproblematiken grundar sig hos individen och har påvisat opersonligheten i dagens 
samhälle som en betydande faktor. Vi har valt att använda oss av Asplund för att påvisa hans 
kritiska förhållningssätt gentemot Maslach teorier. En annan forskare som belyser 
utbrändhetsproblematiken är Karin Johannisson. Henne har vi valt att använda då hon tydligt 
återspeglar utbrändhet ur ett samhällsperspektiv. Johannisson (1990) har hävdat att 
samhällsaktuella sjukdomar likt utbrändhet fungerar som en spegel för samhället. Detta 
fenomen visar sig enligt Johannisson i individens levnadssätt. För att även få ett 
mikroperspektiv på utbrändhetsproblematiken har vi valt att använda oss av Alexander Perski 
och Christina Doctare som tydligare visar på utbrändhetsproblematiken ur ett medicinskt 
perspektiv. Både Perski (2002) och Doctare (2000) har påvisat utbrändhet som ett resultat av 
individens obalans mellan yttre krav och inre resurser. Vi har därmed valt att studera flera 
aspekter av utbrändhetsproblematiken för att se likheter och skillnader i de olika 
resonemangen samt för att få en övergripande bild av utbrändhetsproblematiken.  
 
Vid val av litteratur för att studera sorgeprocessen och i synnerhet konsekvenser av 
obearbetade sorgeprocesser har vi valt att i ett första skede studera litteratur av 
forskare/författare som tidigare under vår utbildning varit aktuella. Den forskare vi i ett 
primärt skede granskade var Gurli Fyhr. Hon har valts för att hon presenterat sorgeprocessen 
utförligt och relativt modernt i jämförelse med andra sorgforskare som vi tagit del av. Fyhr 
(2003) har hävdat att sorg ofta förknippas med förluster i form av dödsfall men att förluster 
kan innefatta helt andra saker så som emotionella, fysiska eller materiella förluster. Fyhr har 
även belyst den drabbade individens förmåga att ta till sig sina känslor och därmed förmågan 
att hantera ett sorgearbete. Fyhr är dessutom en källa som ofta återkommer som referens hos 
andra forskare inom samma och närliggande områden. Utifrån den litteratur som valts i ett 
primärt skede har sedan andra referenser hittats som uppfyllt det syfte som varit avsett att 
undersöka. För att få tillgång till mer aktuell litteratur kring sorg och sorgbearbetning har vi 
genom Svenska sorginstitutet funnit aktuell litteratur som används i flertalet länder och som 
valts då den kan tolkas återspegla en modern syn på problematiken och som dessutom 
bekräftar vår syn på sorg utifrån studiens hypotes. En av dessa källor är James & Friedman 
(2008) vars metoder för sorgbearbetning används över hela världen. James & Friedman har 
hävdat att sorg som inte uppmärksammats eller bearbetats kan komma att uttrycka sig i andra 
former och därmed kan vara svår att identifiera. De har påvisat betydelsen av att se det 
primära problemet som obearbetad sorg.  
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Dahlgren & Starrins bok ”Emotioner, vardagsliv och samhälle” (2004) har erbjudit oss 
alternativa och primära källor inom ämnesområdena. Primära källor har använts för att skapa 
en egen tolkning samt få möjlighet att studera andras tolkningar av samma text. De källor som 
främst erhållits utifrån Dahlgren & Starrin (2004) är Arne Naess och Thomas Scheff. Dessa 
källor valdes då de tydligt utgjorde grunden för vårt emotionssociologiska förhållningssätt. 
Scheff (2001, 2003) har vi sett som en primär källa då han utvecklat Cooleys resonemang 
kring skam, vilken av Scheff har ansetts vara den starkaste av människornas emotioner. Naess 
(1999) har utvecklat Spinozas resonemang kring förnuft och känsla och hävdat att förnuft och 
känsla särskiljs istället för att knytas samman, och att individen oftare lyssnar till förnuftet än 
känslan då förnuftet beskrivs inneha högre status i samhället än känslorna. Utifrån den 
litteratur som granskats har alternativ litteratur påträffats och på så vis har processen kring 
sökningen av litteratur utökats. Det här arbetssättet har kompletterats med annan litteratur som 
påträffats vid granskning av tidigare rapporter, uppsatser och avhandlingar som belyst samma 
eller närliggande ämnesområden.  
  
För att utöka bredden på den valda litteraturen och för att få tillgång till aktuell forskning har 
vi sökt efter artiklar som varit relevanta för ämnesområdet. Detta sökande kan tolkas innefatta 
den fjärde punkten utifrån Forsberg & Wengströms (2003) modell som de benämner som att 
fastlägga sökord och sökstrategi. Artiklarna har varit skrivna på svenska och engelska och har 
sökts genom databaser som innehåller sociologiska, psykologiska och medicinska 
ämnesområden samt genom specifika tidskrifter så som Socialvetenskaplig tidskrift och 
Health & Social Work. I sökandet efter artiklar har vi dels sökt artiklar som andra forskare har 
refererat till. Vi har också sökt artiklar genom att i olika databaser formulera sökorden så att 
de tillsammans i olika kombinationer lett fram till att vi funnit artiklar som berört det 
ämnesområde som avsetts att undersökas. Databaser som vi använt oss av har varit Ebsco 
Host och Sage Journals Online. De sökord som vi använt oss av har varit följande: utbrändhet, 
sorg, obearbetad sorg, skam, grief, burnout, shame och loss. Sökandet har lett fram till att 
många artiklar funnits och lästs men sedan inte använts då vi ansett att dessa inte varit 
tillräckligt vetenskapliga eller då de fokuserat på utbrändhet och/eller sorg men inte ur det 
perspektiv som vi funnit användbart. 
 
Ett problem som uppstått vid sökandet i bibliotekets databaser har varit att många av 
databaserna varit knutna till utländska företag och lärosäten, detta har inneburit att access inte 
funnits och att det ej varit möjligt att erhålla artiklar i fulltextformat. I sökandet efter 
information som stärker vår hypotes har sökorden också använts genom sökande i Internets 
sökmotor. I samband med detta har vi funnit flera personliga berättelser och inlägg som vi 
inte ansett oss kunna använda som referenser i vårt arbete men som ändå stärkt oss i vårt 
antagande om relationen mellan utbrändhet och obearbetad sorg. 
 
I sökandet efter litteratur har i första hand det lokala biblioteket i Edsbyn och Högskolan i 
Gävles bibliotek använts. En stor del av den litteratur som hittats genom referenser av andra 
forskare har ej funnits tillgängliga på någon av dessa bibliotek. I dessa fall har 
bibliotekspersonalen på vårt lokala bibliotek varit oss behjälpliga genom att de genom fjärrlån 
tagit hem böcker åt oss från i stort sett hela landet. 
 

2.2 Studiens utveckling och uppbyggnad 
Studien grundar sig i de utmärkande samband som vi tidigare under vår studietid har 
uppmärksammat inom områdena utbrändhet och obearbetad sorg. Vi upplever att den gängse 
uppfattningen kring utbrändhetsproblematiken har lagt för stort fokus på de drabbade 
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individernas aktuella arbetsförhållanden. I studien har vi avsett att fokusera på individernas 
emotionella tillstånd genom att undersöka om en obearbetad sorgereaktion kan visa sig i form 
av en utbrändhetsdiagnos. Utifrån de tidigare kunskaperna kring utbrändhet och ett arbete om 
detta i form av en B-uppsats fanns tidigare kunskaper kring utbrändhetsproblematiken. 
Genom tidigare studier har vi även tillskansat oss vissa förkunskaper inom områdena sorg och 
sorgbearbetning. Vi har uppmärksammat samband mellan de två förhållandena, vilket i sin tur 
har resulterat i det som i denna C-uppsats presenterats som en hypotes. Denna hypotes kan till 
viss del bekräftas av Dahlgren & Starrin (2004). Detta kom att stärka vår övertygelse om 
emotionernas betydelse för utbrändhet och obearbetad sorg. Dahlgren & Starrin (2004) har 
belyst emotionernas betydelse för individens interaktion och upplevelse av att vara en 
samhällsmedborgare och detta kom att spegla signifikanta likheter och eventuella samband 
värda att vidare undersökas. Detta kom att utgöra grunden i den forskningsprocess som 
präglat denna uppsats. Utifrån hypotesen formulerades syftet med uppsatsen och utifrån syftet 
har forskningsfrågorna utformats, i likhet med det Forsberg & Wengström (2003) presenterar 
som den andra punkten i utformandet av en litteraturstudie. Genom att i ett första skede se 
forskningsfrågorna som individuella utgångspunkter för att i ett senare skede se jämförbara 
likheter har denna studie resulterat i ett sammanhang som lett fram till studiens syfte. För att 
få svar på de forskningsfrågor som har legat till grund för studien har betydelsefull litteratur 
granskats. Utifrån Forsberg & Wengströms femte punkt som innebär val av litteratur för 
studien, har valet av litteratur skett med utgångspunkt i Dahlgren & Starrin (2004). Utifrån 
Dahlgren & Starrin har andra betydelsefulla forskare och författare inom området 
emotionssociologi upptäckts och med utgångspunkt i dessa har sökandet efter litteratur 
fortsatt. Dahlgren & Starrin (2004) har legat som grund och varit god hjälp för att finna 
primära och alternativa källor i sökandet av litteratur.  
 
Dahlgren & Starrins (2004) emotionssociologiska framställning påvisade betydelsefulla 
forskare och teorier som legat till grund för valet av de signifikanta begrepp som baserat 
analysen av de samband som påträffats mellan utbrändhet och obearbetad sorg. Analysen, 
som innefattar den sjunde punkten i Forsberg & Wengströms (2003) presentation av en 
litteraturstudie, har fokuserat gentemot vissa betydelsefulla begrepp så som skam, sociala 
band, förnuft och känsla. Utifrån Dahlgren & Starrins (2004) presentation av upphovsmännen 
till dessa begrepp har de primära källorna sökts och använts för egen tolkning.  
 
I analysen där litteraturen granskats och bearbetats kom ett huvudtema att identifieras; 
Utbrändhet – en obearbetad sorg i förklädd form. Detta huvudtema kom att utformas i 
samband med att likheter mellan utbrändhet och obearbetad sorg uppmärksammades och 
bekräftade den hypotes som legat till grund för uppsatsen. Utifrån huvudtemat har fyra 
underliggande teman definierats. Dessa blev; Utbrändhet, ett resultat av obearbetad sorg, 
Sorgens uttryck i jämförelse med utbrändhetsproblematiken, Individens emotioner i kontrast 
till samhällets förväntningar och Emotionernas betydelse i synen på utbrändhet som ett 
resultat av obearbetad sorg. Dessa underliggande teman har framkommit i samband med att 
litteraturen studerats och forskningsfrågorna ställts till litteraturen. De underliggande temana 
kan förklaras som delar av helheten, de delar som behövs för att förstå och förklara 
förhållandet mellan utbrändhet och obearbetad sorg i sin helhet, utifrån uppsatsens syfte, 
frågeställningar och hypotes. Rubrikerna har formats utifrån signifikanta förklaringsområden 
så som samhällskontexten och emotionernas betydelse.  Resultatet inom dessa teman har lett 
oss till slutsatsen, som av Forsberg & Wengström (2003) presenteras som den åttonde och 
sista punkten för en litteraturstudie. Slutsatsen kan komma att uppfattas något radikal men 
dock ej förvånande. Det kan dock upplevas förvånande att problematiken i så liten 
utsträckning belysts i egenskap av gemensamma drag. Utifrån den granskning av litteratur 
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som denna undersökning inneburit kan den slutsats, att utbrändhet kan ses som obearbetad 
sorg i förklädd form, ej förnekas. Emotionernas betydelser är av största vikt för att förstå 
sambandet mellan utbrändhet och obearbetad sorg. Emotionernas betydelse kan tolkas utgöra 
problematikens kärna. 
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3. Emotionernas betydelse 
 
Emotionernas betydelse inom sociologin har varierat genom tiderna. De senaste trettio åren 
har dock emotioner spelat en viktig roll för sociologisk forskning i Sverige (Dahlgren & 
Starrin, 2004). De forskare som hävdat att emotioner är viktiga inom sociologin har sett 
emotioner som sociala fenomen och sociala fenomen är vad sociologisk forskning avser att 
belysa (Ibid.). I denna studie har utbrändhetsproblematikens relation till den obearbetade 
sorgeprocessen setts ur ett emotionssociologiskt perspektiv. Emotionernas betydelse är en 
viktig faktor för att förstå relationen mellan utbrändhet och obearbetad sorg. Många olika 
mänskliga beteenden skulle vara obegripliga om de studerades utan hänsyn till emotionernas 
inverkan. Dahlgren & Starrin (2004) har hävdat att psykisk ohälsa är ett sådant fenomen och 
att exempelvis depressioner inte kan förklaras utan signifikanta begrepp så som skam, 
förnedring och kränkning. Emotioner kan även påstås vara den länk som förbinder privata 
bekymmer och samhälleliga problem, en länk mellan den lilla världen och den stora världen, 
dvs. mellan mikro- och makrovärlden. Emotioner kan anses utgöra grunden för mänsklig 
socialitet och utan emotioner kanske inte samhället vore möjligt. Emotioner är det som binder 
samman och skapar en helhet, det är emotionerna som ger oss besked om relationerna till 
andra människor och till samhället i övrigt. Detta innebär att emotioner har en mycket viktig 
roll vid social interaktion (Ibid.). Vi har därmed jämfört sambandet mellan utbrändhet och 
obearbetad sorg utifrån signifikanta begrepp så som skam, sociala band, förnuft och känsla. 
 
 

3.1 Förnuft och känsla  
Förnuft och känsla är två begrepp som enligt filosofen Naess (1999) har särskiljts istället för 
att knutits samman. Naess har förklarat att förnuftet är det som kan uppfattas som det kalla 
och beräknande men samtidigt det trovärdiga och nyttiga, medan känslan representerar det 
varma, okontrollerbara och kortsiktiga. Naess har även beskrivit hur en människa som 
utvecklats känslomässigt värderas lägre än någon annan som gjort något förståndsmässigt 
uppseendeväckande. Det förståndsmässigt uppseendeväckande uppfattas enligt Naess ofta 
som något nyttigt och förnuftigt för samhället.   
 
Naess (1999) har belyst hur det vardagliga språket uttrycker hur vi uppfattar och särskiljer 
förnuft och känsla. Han har belyst hur klyftan skapats genom att människan förväntats 
antingen följa sitt förnuft eller sina känslor. Naess har påvisat att förnuftet har högre status i 
samhället än känslorna och att bedrifter baserade på förnuftet värdesätts högre än bedrifter 
baserade på känslor. Naess har vidare hävdat att utan känslor finns ingen motivation till 
handling och att detta kan resultera i att ett undertryckande av människans känsloliv på många 
sätt blir ett undertryckande av människans liv i sin helhet. Naess har i sitt resonemang kring 
förnuft och känsla kommit fram till den slutsatsen att då människan följer sitt förnuft har 
denne låtit känslorna råda. I detta resonemang har Naess utgått från då ett beslut ska tas och 
individen överväger att lyssna till sitt förnuft eller till sin känsla. Naess hävdade att om ett 
beslut baserar sig på förnuft och detta beslut skapar positiva känslor hos individen, har 
individen låtit känslan råda samtidigt som förnuftet fått tala. Naess hävdade att de mest 
korrekta besluten för en individ är de beslut där förnuft och känsla fått samspela och knyta 
samman. Naess var i dessa teorier inspirerad av filosofen Spinoza som även han försökte 
bygga broar mellan förnuft och känsla. Den allmänna uppfattningen torde enligt Naess vara 
att det är tankarna hos individen som driver denne till handling, men både han och Spinoza 
hävdade att det måste utlösa känslor för att något ska hända. Denna uppfattning återspeglas i 
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ordet emotion som kommer ur verbet movere och som betyder röra sig (Ibid.). Den mest 
betydelsefulla av dessa emotioner är enligt Thomas Scheff (2003) känslan av skam.   
 
 

3.2 Skam och sociala band 
Thomas Scheff (2003) har påvisat att skam är den mest dominerande av alla känslor, av den 
anledningen att skamkänslan fyller fler funktioner än någon av de andra emotionerna. Scheff 
har enligt Dahlgren & Starrin (2004) utvecklat Cooleys tes om spegeljaget, där Cooley har 
förklarat begreppen skam och stolthet utifrån individens självkänslor som en följd av att 
individen ser sig själv ur den andres perspektiv. Om individen bedömer motståndarens åsikt 
som negativ, så leder detta till en skamkänsla hos individen. Om individen tror att den andres 
bedömning är positiv, så uppstår istället en känsla av stolthet.  Skam blir en viktig komponent 
när det gäller individens förmåga att reglera uttrycken och medvetenheten rörande individens 
andra emotioner så som rädsla, ilska och sorg. Graden av skamkänsla för de andra 
emotionerna avgör i vilken grad dessa emotioner uttrycks (Ibid.) Scheff (2003) har hävdat att 
individen kan skämmas för sina emotioner i så hög grad att de blir totalt undertryckta. I dessa 
fall krävs omfattande omständigheter för att medvetandegöra emotionerna så att de kan 
bearbetas.  
 
Utifrån Scheffs teorier om skam har Dahlgren & Starrin (2004) förklarat vilken roll 
emotionerna har vid uppkomsten av psykosomatiska sjukdomar. De har förklarat det som att 
då emotioner uppkommer i ett sammanhang av skam och där skammen inte uppmärksammas, 
bearbetas eller erkänns av individen ökar risken för att drabbas av psykosomatiska sjukdomar 
och psykisk ohälsa. Dessa sammanhang eller händelser förknippas enligt Dahlgren & Starrin i 
vardagliga situationer med stress. Det kan exempelvis vara oro för vad andra ska tycka, en oro 
eller känsla av att inte duga eller räcka till. Detta kan innebära att individen upplever flertalet 
situationer som utspelar sig i en skamkontext. Individen kan påverkas på så sätt att tillvaron 
präglas av att vara andra till lags med syfte att andra inte ska tycka illa eller tänka illa om 
personen i fråga. Detta kan skapa en stress hos individen som i sin tur kan påverka den 
psykiska hälsan. Enligt Scheff (2003) är den negativa stress som orsakar psykosomatiska 
sjukdomar eller psykiskt ohälsa förmedlade av en emotion född i en skamkontext. Scheff 
(2001) har uttryckt att skam som ett uttryck för osäkra och otrygga sociala band kan ge 
upphov till psykisk ohälsa om det förtrycks. Förklaringen till exempelvis depressioner har 
Scheff gjort utifrån begreppen ouppmärksammad skam och otrygga sociala band (jmf. 
Dahlgren & Starrin 2004, Eriksson m.fl. 2003, Scheff 2001). Även Bowlby (1980) har påvisat 
att det föreligger samband mellan depression och förlust i form av trygga sociala band och ger 
exempel på situationer där förlusten innefattar avsaknaden av en nära anhörig.  
 
Scheff (2001, 2003) påvisade att individers förmåga att uppleva känslor är avgörande för 
deras förmåga att skapa starka sociala band i sina relationer med sina medmänniskor. Scheff 
har betraktat att skam och stolthet är de främsta relationsemotionerna och att dessa är speciellt 
kopplade till kvaliteten i de sociala banden.  Skam är tecken på otrygga, hotade sociala band 
medan stolthet är tecken på trygga och säkra sociala band. Enligt Scheff (2003) är trygga och 
säkra sociala band den kraft som håller ihop ett samhälle, och denna kraft innefattar en balans 
mellan närhet och distans.  Dahlgren & Starrin (2004) har belyst samhällsnormernas 
inflytande på människans agerande och skriver: ”Normer i samhället utövar starkt inflytande 
över vårt beteende, vad vi får känna och vilka kroppsliga uttryck detta får ta. Skamkänslan 
och dess varianter pinsamhet och förlägenhet eller förhindrandet av dessa känslor utgör en 



 14

slags informell normövervakare som gör att människorna i de flesta fall uppträder i enlighet 
med vad normerna föreskriver (Dahlgren & Starrin, 2004:169)”.  
 
Scheff (2003) har påtalat att det verkar som att människor i det moderna samhället ogärna vill 
visa vare sig stolthet eller skam. Det tycks också vara så att både skam och stolthet framkallar 
en skamkänsla. Skam är således inte bara en biologisk process utan kan då även ses som ett 
socialt eller kulturellt fenomen (Scheff, 2003). Helleday & Berg Wikander (2007) har 
redogjort för Erik H Erikssons utvecklade av skamkontexten i sin teori om självständighet. 
Enligt Eriksson måste individen redan som litet barn utveckla sin självständighet genom att 
utveckla olika grader av tolerans mot misslyckanden. Individens personlighet avseende bland 
annat självständighet och kontrollbehov, blir beroende av vilka möjligheter att lösa kriser som 
fanns i individens tidiga barndom (Ibid.). För att sociala band mellan människor skall behållas 
trygga och stabila krävs det att dessa ständigt underhålls genom en strävan för att det alltid 
skall finnas en lyhördhet för de reaktioner som kan tänkas ge tecken på otrygghet, osäkerhet 
och söndring. I de fall då otrygga markörer visar sig är det viktigt att det avsätts tid så att de 
sociala banden kan underhållas och repareras (Eriksson m.fl., 2003).  
 
Om de sociala banden är otrygga och söndriga kan det enligt Scheff (2001) och Bowlby 
(1980) skapa ett deprimerande tillstånd hos individen. Diagnosen utbrändhet kan även 
sammankopplas med emotionella förklaringar till depression då tillståndet även benämns som 
utmattningsdepression. Utbrändhet har inte ansetts som en medicinsk term och socialstyrelsen 
har därmed enligt Eriksson (2009) rekommenderat begreppen depression med 
utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. I den här uppsatsen kommer begreppet 
utbrändhet främst att användas. Utbrändhet kan tolkas som ett begrepp som i högre grad 
påvisar samhällskontexten kring fenomenet då det kan uppfattas som ett mer vedertaget 
begrepp hos gemene man. 
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4. Tidigare forskning om utbrändhet och obearbetad sorg 

 

4.1 Utbrändhet, ett omdiskuterat begrepp 
Utbrändhet är ett omdiskuterat begrepp som blivit mer aktuellt i samband med att 
stressrelaterade ohälsotal ökat och uppmärksammats (jmf. Eriksson, 2009). Flera forskare har 
intresserat sig för fenomenet utbrändhet (jmf. Asplund 1987, Doctare 2000, Eriksson 2009, 
Eriksson, m.fl. 2003, Johannisson 2001, Maslach & Leiter 1999, Perski 2003) och det har 
funnits olika definitioner av vad som ansetts vara orsaken till att individer drabbats av 
utbrändhet. Forskare har förklarat utbrändhet på olika vis och det har saknats ett 
internationellt etablerat kriteriebaserat diagnosinstrument, vilket har lett till att 
utbrändhetsliknande symtom många gånger hamnat under andra former av psykiska 
sjukdomar (Eriksson m.fl., 2003). I vetenskapligt sammanhang blev begreppet utbrändhet 
belyst första gången i mitten av 1970-talet då den amerikanske forskaren Herbert 
Freudenberger enligt Eriksson (2009) beskrev ett psykologiskt tillstånd hos individer som 
arbetade i framförallt vårdande yrken. Symtom som då beskrevs var hög frånvaro, ångest, 
livskriser och fysiska besvär. Orsaker som ansågs föreligga var dålig lön, för stort ansvar i 
förhållande till liten makt, dåliga förutsättningar till karriärstegring och bristande 
arbetsledning (Ibid.). 
 
 

4.1.1 Utbrändhet som samhällsfenomen 
Utbrändhet kan förklaras både som ett medicinskt och samhälleligt fenomen. För att förstå 
och kunna förklara begreppet utbrändhet måste det enligt Perski (2003) och Johannisson 
(2001) tas hänsyn till den aktuella tidsperioden. Människan har under de senaste decennierna 
befunnit sig i en så kallad brytningstid där det svenska samhället övergått från att vara 
industrisamhälle till att bli ett informations- och tjänstesamhälle. Utbrändhet kan ur ett 
samhällsperspektiv förklaras som ett resultat av människors svårigheter att anpassa sig till den 
nya tidsepoken där nya krav på tid, teknik och arbetsuppgifter fodras (jmf. Johannisson, 
2001). Enligt Angelöw & Jonsson (2000) är Christina Maslach den som kan anses vara den 
främst ledande forskaren inom ämnet utbrändhet. Maslach & Leiter (1999) har beskrivit 
utbrändhet som en form av arbetsstress och de har förklarat problematiken som främst 
arbetsrelaterad. Maslach & Leiter har påvisat att utbrändhet är vanligast förekommande inom 
yrkesgrupper där den emotionella påfrestningen är hög på grund av att arbetsuppgifterna 
syftar till att tillgodose andra människors behov. Maslach & Leiter har liknat utbrändhet vid 
en tömd energibehållare hos individen och de har lagt stor vikt vid betydelsen av den sociala 
interaktionen, det vill säga vikten av ett fungerande samspel mellan människor och samhälle. 
Maslach & Leiter har vidare påvisat vikten av att individer har möjlighet att kontrollera sin 
arbetssituation. De har hävdat att bristen på kontroll över arbetssituationen kan leda till att 
individerna riskerar att råka ut för utmattning, cynism och känslor av otillräcklighet. Vidare 
har Maslach & Leiter hävdat att en av de bidragande orsakerna till att människor blir utbrända 
är att de inte får positiv feedback för sitt arbete samt att de inte får känna av den belåtenhet 
som det innebär att utföra ett meningsfullt arbete och lära sig nya saker tillsammans med sina 
arbetskamrater. Enligt Maslach & Leiter handlar det om såväl social som ekonomisk 
ersättning, där individen anser sig få för låg lön i förhållande till utförd arbetsinsats (Ibid.). 
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Johan Asplund (1987) har kritiserat Maslach teorier och ifrågasatt de arbetsrelaterade 
orsakerna som Maslach påvisar som grund till utbrändhet. Maslach har påvisat arbetsbörda 
och brist på positiv social interaktion som grund till utbrändhet, medan Asplund (1987) 
istället hävdat att social interaktion inte är något nytt fenomen. Asplund har hävdat att social 
interaktion är något som funnits i alla tider till skillnad från utbrändhet som kan anses vara ett 
relativt nytt fenomen. Maslach teorier kritiseras av Asplund då han hävdat att dessa är ett 
resultat av den aktuella tidsperioden. Asplund har förklarat utbrändhet som något som grundar 
sig hos individen och han anser därmed inte att det behöver bero på arbetsförhållandena. Då 
Maslach hävdat att det är bristen av positiv feedback som är avgörande för om en individ ska 
drabbas av utbrändhet har Asplund istället ansett att det är frånvaron av feedback över huvud 
taget som är avgörande. Asplund har påvisat att betydande faktorer så som opersonligheten i 
samhället, där människor inte ser eller behöver varandra för den de är, som avgörande för att 
drabbas av utbrändhet (Ibid.). 
 
Karin Johannisson (1990) har påtalat att varje samhälle dras med sjukdomar som fungerar 
som en spegel för samhället självt. Detta fenomen visar sig på olika sätt såväl i individernas 
levnadssätt med normer och värderingar som i ekonomiska, sociala och hygieniska 
förhållanden. Enligt den undersökning som Eriksson m.fl. (2003) gjorde i början av 2000-talet 
bland 32 individer som alla var eller varit sjukskrivna med diagnosen utbrändhet eller andra 
liknande diagnoser uppgav samtliga informanter att de upplevde en förlust av livgivande 
emotioner så som glädje och engagemang. Informanterna beskrev hur deras ansträngningar att 
leva upp till alla konfliktfyllda förväntningar orsakat emotionella påfrestningar samt hur det 
tärt på de sociala banden. Flera av de intervjuade beskrev att deras självförtroende försämrats 
och att de förlorat tilliten till sin omgivning (Ibid.) Johannisson (1990, 2001) har hävdat att 
utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar fungerar som en kommentar till samhället, 
ett gränsvärde för vad som uppfattas som normalt, rimligt och acceptabelt.  Johannisson har 
beskrivit utbrändhet som en kombination av inre överansträngning och överstimulering, och 
att detta har resulterat i ett sjukdomstillstånd hos individen. Överansträngningen har ansetts 
vara mental, i första hand på ett intellektuellt plan, men den kan också grunda sig i långvarig 
oro, personliga tragedier, motgångar och besvikelser. Johannisson har valt att använda sig av 
begreppet uttröttning, hon har förklarat det som att det representerar gränsen för individens 
förmåga, såväl fysiskt som psykiskt. Det representerar även den gräns som samhället inte kan 
överskrida utan att motverka sina egna intressen. Johannisson har även belyst hur sårbar 
relationen mellan människan och samhället är, där hjärnan och kroppens olika organ 
disponerar över en viss mängd livsenergi. I den friska kroppen är denna energi jämnt fördelad 
och väl balanserad. Om energin konsumeras i för hög grad i någon del av kroppen resulterar 
detta i att andra delar får för lite livsenergi. Detta skapar en mental överbelastning som i sin 
tur leder till spontana störningar i andra kroppsdelar. Varje överansträngning tär på det givna 
energikapitalet, där underskott visar sig i form av sjukdom. Om individen utsätts för 
återkommande yttre påfrestning kan detta leda till en oåterkallelig utsippring av energi, ett 
slags själens och kroppens långsamma värmedöd (Johannisson, 1990, 2001). Johannissons 
resonemang kan liknas vid de resonemang som Perski (2002) och Doctare (2000) för kring 
utbrändhetsproblematiken utifrån termer så som obalans, förbrukande och uppbyggande 
krafter.  
 
 

4.1.2 Utbrändhet som sjukdom  
Perski (2002) och Doctare (2000) har studerat utbrändhetsproblematiken ur ett medicinskt 
perspektiv. De har båda förklarat utbrändhet som en stressrelaterad sjukdom och att individers 
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uppfattningar och förmåga att hantera stress är högst individuellt. Både Perski och Doctare 
har instämt i Maslach & Leiters (1999) framställning av att utbrändhet kan visa sig i form av 
känslomässig utmattning, ambivalent självidentitet och nedsatt prestationsförmåga.  
Alexander Perski (2002) har förklarat och jämfört utbrändhet med både sin egen och andras 
stressforskning. Han har beskrivit påfrestningar och obalans mellan kroppens uppbyggande 
och förbrännande krafter som en orsak till att en individ drabbas av utbrändhet. Då individens 
krafter hamnar i obalans kräver kroppen vila för att kunna återhämta sig, detta kan inträffa då 
individen hamnar i situationer där kraven överstiger resurserna, Om individen trots obalansen 
inte har förmåga att trappa ner utan fortsätter, kan detta enligt Perski leda till allvarliga 
sjukdomstillstånd hos individen. Sjukdomstillstånden kan dels visa sig som stressrelaterade 
sjukdomar likt utbrändhet, men även i form av fysiska besvär så som hjärt- och 
kärlsjukdomar, mag- tarm sjukdom, eller infektioner. Perski har vidare hävdat att ett 
levnadssätt som innebär långvarig stress skadar det perifera nervsystemet. Han har förklarat 
förhållandet som att all påfrestning på individen inte behöver leda till utbrändhet, viss 
påfrestning kan till och med vara positiv. Det är individens förmåga att hantera sin inre 
obalans som är avgörande för vilken påverkan stressen har på kroppen. För hög och ihållande 
grad av stress påverkar kroppens hormoner på så vis att kroppen till sist inte förmår att 
återställa balansen. Resultatet blir då enligt Perski olika stressrelaterade sjukdomar, varav 
utbrändhet är en av dem. Perski har förklarat förhållandet genom att utgå från amygdalan, en 
liten struktur i mellanhjärnan som lagrar och reglerar känslouttryck.  Perski har vidare hävdat 
att människornas levnadsmiljö med ständigt förändrade miljöer och situationer kan 
överbelasta amygdala och vilseleda dennes tolkningar och reaktioner. De biologiska 
skillnaderna mellan människor är enligt Perski inte så stor, men hur känslig individen är för 
påfrestningar är delvis genetiskt nedärvt men även ett inlärt beteendemönster. Perski har 
hävdat att då en individ utsätts för påfrestningar programmerar denne mycket snabbt in 
riskerna och hoten, och kroppen förbereder sig hur dessa skall hanteras. Detta försvar 
programmerar kroppen in och informationen kan tas fram vid eventuella nya konfrontationer 
av liknande art. Hur stresskänslig en individ är står i förhållande till dennes resurser att tolka 
situationen och klara av sin livssituation (Ibid.). 
 
Perski (2002) påtalar att människor med en fundamental självkärlek förväntas ha högre 
stresskänslighet. Självkärlek kan då beskrivas som ett förstånd att acceptera sina egna behov, 
känslor och insikter. Denna grundläggande självkänsla tillägnas enligt Perski tidigt i livet, 
redan då individen ännu är för liten för att själv försöka få kärlek och uppskattning, då 
beroende ses som en självklarhet. Perski har vidare hävdat att individer som redan i 
barndomen upplevt traumatiska händelser kan vara extra mottagliga för att utveckla 
stresskänslighet. Människor som under sin uppväxt ej utvecklat en grundläggande självkärlek 
kan i vuxen ålder försöka uppväga detta genom att prestera. Prestationerna förväntas då fylla 
ett inre behov av framgångar eller uppskattning från andra som ett verktyg för att bevara sitt 
egenvärde (Perski, 2002). I likhet med Perski har Doctare (2000) resonerat om individens 
förmåga att hantera yttre krav i form av tillvarons påfrestningar och hur detta kan skapa en 
obalans mellan yttre krav och inre resurser. Doctare har i likhet med Perski gjort gällande att 
obalans även uppstår i hjärnans funktionssystem och mellan hjärnhalvorna. Hon har hävdat att 
obalansen påverkar funktioner i både hjärnan och kroppen. En stor del av kroppens 
funktioner, så som immunsystem, hormonbalans och ämnesomsättning kan ta skada av den 
stress som obalansen förorsakar (Doctare, 2000). Enligt Perski (2003) har många individer 
som drabbats av stressrelaterade sammanbrott beskrivit att de upplevt både kroppsliga och 
kognitiva problem. Individerna har beskrivit att sömnproblem är ett av de starkare kroppsliga 
problemen som visar sig som sömnstörningar och en upplevelse av att tröttheten inte 
försvinner trots att de försöker vila. De kognitiva problemen har främst visat sig i att 
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tankeverksamheten inte fungerat, då individerna beskrivit att de upplevt sig ha nedsatt 
förmåga att tänka, minnas, förstå och resonera. Dessa symptom kan jämföras med de 
symptom som kan uppkomma i samband med obearbetade sorgeprocesser. 
 
 

4.2 Obearbetad sorg, ett obearbetat begrepp 
Sorg har förklarats som en förlust av något slag och klassas som en sjukdom i dagens 
samhälle. Sorgeprocessen har dock beskrivits som ett tillstånd som av omgivningen ofta 
präglats av felaktiga uppfattningar och ett förnekande förhållningssätt (James & Friedman, 
2008). Detta har för individen kunnat innebära att känslorna i samband med sorgen förträngts 
och att sorgen inte bearbetats. För att en individ ska ha förmåga att gå igenom en sorgeprocess 
krävs att både individen själv och dess omgivning har förståelse för innebörden av processen 
(Fyhr, 2003). En obearbetad sorg kan innebära reducerade levnadsmöjligheter och kan bryta 
fram i förklädd form. De hälsoproblem som uppmärksammas vid sådana situationer kan vara 
svåra att identifiera som sorg. Resultatet kan då bli att sorgen ej uppmärksammas och att 
endast symptomen behandlas (jmf. Fyhr 2003, James & Friedman 2008). För att förstå vad en 
obearbetad sorg kan innebära är det fördelaktigt att först förstå innebörden i begreppet sorg 
och den bearbetningsprocess som en sorg eller förlust kan innebära. Följande avsnitt har 
därmed lagts upp utifrån detta resonemang och kommer att belysa begreppet sorg och den 
process som är nödvändig för att individen inte skall fastna i en obearbetad sorg. Den 
obearbetade sorgen kan i flera avseenden liknas vid det som kännetecknas som utbrändhet. 
 
 

4.2.1 Sorgen som förlust och dess bearbetningsprocess 
James & Friedman (2008) har i likhet med flera andra författare (jmf. Cronström-Beskow 
1982, Davidsen-Nielsen & Leick 1990, Fyhr 2003, Hermansson 1985, Schneider 1984, 
Wikström 2004) förklarat sorg som de normala och naturliga reaktionerna vid en förlust av 
något slag och som de motstridiga känslor som orsakas av en förändring eller ett slut på ett 
välkänt livsmönster. Förluster i samband med sorg har vanligtvis förknippats med dödsfall 
eller avsaknaden av någon närstående. Men förluster som medför sorg kan för den enskilde 
individen innebära något helt annat. Andra förluster så som exempelvis skilsmässa, 
uppsägning från arbetet, ouppfyllda drömmar, förlorade kroppsfunktioner och även materiella 
förluster kan vara väsentliga och förknippas med sorg (Fyhr 2003, James & Friedman 2008, 
Wikström 2004). Olika slags förluster följs av sorg, beroende av hur betydande förlusten 
uppfattas hos den enskilde individen (Fyhr, 2003). Sorg kan uttrycka sig på flera olika sätt och 
är högst individuellt för den som drabbas. En person som befinner sig i sorg kan bli påtagligt 
personlighetsförändrad, en tidigare mycket förnuftig och rationell människa kan bli orealistisk 
och frånvarande. Den sörjande individen kan även drabbas av nedstämdhet, ängslan, 
sömnsvårigheter, rastlöshet eller få fysiska symptom. Oberoende av vad förlusten består i och 
oberoende av omgivningens uppfattning av förlustens väsentlighet kan denne starta en 
sorgeprocess hos individen (jmf. Cronström-Beskow 1982, Davidsen-Nielsen & Leick 1990, 
Fyhr 2003, Hermansson 1985, James & Friedman 2008, Schneider 1984, Wikström 2004). 
  
Fyhr (2003) och Wikström (2004) har förklarat sorgeprocessen som en läkeprocess där 
individen lär sig att leva med förlusten. Fyhr (2003) har hävdat att målet med sorgeprocessen 
är att bli känslomässigt fri från det som gått förlorat. James & Friedman (2008) har påvisat en 
process som innebär att ta kontroll över effekterna av det som hänt istället för att låta det som 
hänt få kontroll över individen och dess tillgång till känslor av lycka. Wikström har talat om 
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sorg som en livslång process, att sorg är något individen aldrig kommer ifrån, men att det är 
ett tillstånd som ändrar intensitet och karaktär och som individen lär sig att leva med. 
Davidsen-Nielsen & Leick (1990), Hermansson (1985) och Wikström (2004) påvisar 
allmänna mönster i sorgeprocessen oberoende av förlustens karaktär, och hävdar att 
grundmönstret i processen kan benämnas som generell och lika för alla. James & Friedman 
(2008) har motsatt sig detta och hävdat att sorgeprocessen ej bör ses utifrån olika faser utan 
istället bör ses till sin karaktär och intensitet. James & Fridman har vidare hävdat att 
sorgeprocessen bör ses till den sörjandes personlighet och det unika i relationen till förlusten, 
men talar samtidigt om vissa reaktioner som vanligt förekommande vid sorg. Även Fyhr 
(2003) har påvisat individers olikheter att gå in i och ta sig igenom en sorg. Hur förlusten 
påverkar beror på relationen till förlusten, hur viktig och betydelsefull förlusten är för den 
drabbade individen. Individens reaktioner påverkas av dess levnadshistoria, upplevelser, inre- 
och yttre förutsättningar att handskas med en sorgeprocess (Ibid.).  
 
Enligt Fyhr (2003) är sorgeprocessens uppgift att omorganisera i psyket för att ge plats åt nya 
realistiska drömmar om framtiden som inte bygger på det förlorade utan på den nya 
verkligheten. För att lyckas med detta måste de gamla drömmarna som innefattade det 
förlorade ersättas med nya och realistiska drömmar. Fyhr har hävdat att sorgeprocessen 
innebär att individen successivt blir känslomässigt fri från förlusten och därmed även mer och 
mer realistisk. Fyhr har liknat denna process med att en slöja sakta tas bort från den sörjandes 
ögon. När sorgearbetet är klart har hela slöjan lyfts bort och verkligheten kan ses med klara 
ögon och därmed kan individen fatta realistiska beslut grundade på den aktuella 
verklighetssituationen. Det som enligt Fyhr kan innebära svårigheter i en sorgeprocess är att 
förståndet oftare är mycket snabbare än känslorna, sorgeprocessen är inte över förrän även 
känslorna är medveten om förlusten. Det kan därmed skapas ett avsevärt glapp mellan förnuft 
och känsla. Det är större risk att glappet finns kvar under en längre tid hos individer där 
förlusten fått allvarliga konsekvenser. Ett tecken på att sorgearbetet inte är färdigt är att den 
drabbade individen fortsätter att vara orealistisk. Det kan uttryckas genom att individen inte 
ser realistiskt på det som för andra är tydligt eller att individen undviker besvärande 
situationer. Beteendet kan bli mer stelt och intellektuellt och helt sakna den känslomässiga 
delen, det kan tolkas som ett tecken på att sorgeprocessen fortfarande är aktiv och att det 
fortfarande finns ett glapp mellan förnuft och känsla. Om en individ inte går igenom sorgen 
kommer glappet mellan förnuft och känsla att bestå (Ibid.). 
 
Ibland är sorgeprocessen något som pågår en kortare tid och ibland kan en svår förlust 
innebära en livslång sorgeprocess (Fyhr, 2003). Enligt James & Friedman (2008) är en 
utdragen sorgeprocess osund och onödig. De har förklarat utdragna processer som ett 
samhällets missförstånd där sorgearbetet grundar sig i felaktiga samhällsuppfattningar kring 
sorg och bearbetning. Ett sådant exempel kan vara det vedertagna uttrycket att ”tiden läker 
alla sår”, vilket enligt James & Friedman är fullkomligt felaktigt och endast destruktivt och 
hämmande för den sörjande individen. James & Friedman har påvisat flera uttryck och 
förhållningssätt som kommit att påverka oss i vårt förhållande till sorg och sorgbearbetning. 
Uttryck och förhållningssätt som genomlevt generation efter generation. James & Friedman 
har på detta vis belyst att både individen och samhället är dåligt rustat för att kunna leda en 
sorgeprocess mot ett lyckligt slut. De har även hävdat att människor socialiseras till att 
försöka lösa alla problem genom intellektet och hävdar därmed att det är omöjligt i en 
sorgeprocess. James & Friedman har påvisat att människan socialiseras till att tro att sorgens 
känslor är onormala och onaturliga och att detta lett till att en av människans starkaste känslor 
blivit en av de mest försummade och missförstådda upplevelserna. Genom omgivningens 
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uppfattningar och förhållningssätt till sorg och reaktioner i förhållande till sorg kan en 
drabbad individ komma att undvika sorgebearbetning (Ibid.). 
 
 

4.2.2 Den obearbetade sorgens inverkan på individen 
Obearbetad sorg kan enligt Fyhr (2003) tolkas innebära reducerade levnadsmöjligheter i form 
av kontaktsvårigheter med omvärlden och begränsad kraft då stor del av livskraften går åt till 
att upprätthålla en psykisk skyddsmur. Denna skyddsmur kan utifrån James & Friedman 
(2008) tolkas innefatta lögnen ”jag mår bra” och ett påklistrat leende. Fyhr (2003) förklarar 
sorgeprocessen som en levande läkningsprocess som inte kan befinna sig i en individs 
medvetande utan att få utföra sitt jobb, dvs. bearbeta sorgen. En bortträngd förlust strävar med 
hjälp av psykets kraft efter att få komma upp till medvetandet igen och försöka reparera 
skadan. Psyket kan vänta i flera år om inte tillfälle ges till att få reparera skadan, det kan 
därmed innebära att gamla förluster som inte sörjts kan komma med väldig kraft lång tid 
efteråt och kräva att bli bearbetade. James & Friedman (2008) har påtalat möjligheten att lagra 
sorg på sorg och att detta är ett resultat av att inte erkänna känslan bakom förlusten. Detta 
innebär att skyddsmuren byggs högre och högre och att mer energi går åt till att upprätthålla 
skyddsmuren. Även Fyhr (2003) har talat om den energiförlust individen åsamkas genom att 
upprätthålla den psykiska skyddsmuren. Hon har hävdat att den mur som krävs för att 
förtränga sorgen byggs upp med den energi som behövs för att leva sitt vanliga liv. När då 
energin binds till den psykiska skyddsmuren blir det mindre kraft och energi kvar till att klara 
av vardagens aktiviteter och svårigheter. Detta kan resultera i en successiv reducering av 
livskraft som enligt Fyhr vanligtvis kommer smygandes och uppmärksammas först då kraften 
inte räcker till sådant som tidigare utfördes med lätthet och då tröttheten inte försvinner med 
hjälp av sömn och vila. Den psykiska skyddsmuren lägger sig inte bara över sorgen utan kan 
komma att innefatta även andra känslor som behövs i vardagslivet. Individen kan komma att 
känna sig känslomässigt avdomnad och kontakten med andra människor och omvärlden kan 
komma att upplevas komplicerad då skyddsmuren lagt sig över känslor som behövs i 
kontakten med andra. James & Friedman (2008) har förklarat tillståndet som att leva i en lögn 
och att det kan komma att resultera i förlorad livslust och spontanitet. De har förklarat 
individens tillstånd som fast i något som kan beskrivas som tyst desperation. Detta kan 
resultera i att omvärlden kan uppfattas som farlig då det finns fullt av signaler som kan 
komma att provocera fram sorgen (Fyhr 2003, James & Friedman 2008).  
 
Fyhr (2003) har i likhet med andra författare (jmf. Davidsen-Nielsen & Leick 1990, James & 
Friedman 2008, Wikström 2004) hävdat att förluster som inte sörjs kan komma att hämma 
livet. Sorgen kan efter flera års tid bryta fram i förklädd form och då inte vara så lätt att 
genomskåda. Sorgen kan då komma att uttrycka sig i form av starka ångestattacker, 
tvångshandlingar, yrsel, rastlöshet, sömnsvårigheter, fobier, sjuklig trötthet, ryggont, allergier 
eller andra fysiska eller psykiska besvär eller sjukdomar (jmf. Davidsen-Nielsen & Leick 
1990, Fyhr 2003, James & Friedman 2008, Wikström 2004). Wikström (2004) har i sin bok 
belyst det hon kallar för determinering och förklarat det som att obearbetade sorger eller 
kriser kan förstärka reaktionen av nya sorg- eller krissituationer hos individen. Det kan 
innebära att gamla sorger sedan långt tillbaka, kanske redan i barndomen, kan komma tillbaka 
till medvetandet då individen i vuxen ålder återigen upplever en liknande sorg eller kris 
(Ibid.). Även James & Friedman (2008) har talat om de gamla obearbetade sorgernas inverkan 
på hälsan och belyst svårigheten med att identifiera dessa som förluster inkluderande sorg. 
Resultatet kan bli att sorgen inte uppmärksammas och att endast symptomen behandlas. Det 
kan vara högst aktuellt att kunna skönja och förstå sambanden då det kan få en avgörande roll 
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för den fortsatta bearbetningsprocessen. Worden (2006) har hänvisat till George Engel som 
hävdat att en betydande förlust är lika traumatiskt för psyket som en allvarig kroppslig skada 
är fysiskt sätt. Utifrån Wordens resonemang är sorg enligt Engel en avvikelse från det friska 
tillståndet och likväl som det tar tid för kroppen att återhämta sig från en fysisk skada så 
behöver psyket tid för att återställa sig efter en förlust. Jämförbart är också enligt Engel att 
sörjandet liksom läkandets process då har förmåga att i de flesta fall återställa funktionen så 
att den blir om inte helt så nästintill fullkomlig. Oavsett om skadorna är fysiska eller psykiska 
finns det tillfällen med otillräckligt läkande som kan leda till försämrad funktion. Worden 
påvisar utifrån Engels resonemang att en felaktigt läkt sorgeprocess ger bestående skador 
likväl som ett brutet ben som läkts ihop på fel sätt (Worden, 2006). 
 
 

4.2.3 Sorgens utrymme i vårt moderna samhälle 
Davidsen-Nilsen & Leick (1990) beskrev redan på 90-talet samhället som präglat av ett 
framgångsideal med näst intill obefintligt utrymme att uppmärksamma sorg och förluster. 
James & Friedman (2008) har belyst hur sorg och sorgbearbetning generationer tillbaka varit 
missförstått och präglats av ett förnekande förhållningssätt. Detta förhållningssätt har präglats 
av uttryck att individen inte ska vara ledsen, att förlusten går att ersätta, att sörjande ska ske i 
ensamhet, att tiden läker alla sår samt att individen ska vara stark och hålla sig sysselsatt. 
Dessa föreställningar kan enligt James & Friedman skönjas i vårt dagliga språk och samspel 
med andra människor och förankras hos oss redan som barn (Ibid.). Detta kan tolkas skönjas 
inte bara i vårt dagliga språk och samspel med andra människor utan även i de 
samhällsstrukturer och system som präglar samhället, så som exempelvis 
sjukförsäkringssystemet.  
 
Sjukförsäkringssystemet kan tolkas högst relevant i samband med diskussioner kring sorg, 
sorgbearbetning och framförallt obearbetad sorg då denna sorg kan innebära att den drabbade 
individen inte kan fungera som arbetsför. Sjukförsäkringssystemet kan även tolkas avspegla 
vår samtid. Sjukskrivningarna har under de senaste två årtiondena stadigt ökat och likaså 
kostnaderna för dessa. Detta har beskrivits som den svenska välfärdsstatens största problem 
just nu (Michailakis, 2008). Vidman (2007), har i sin avhandling om långtidssjukskrivning 
och långtidssjukskrivnas situation belyst hur sjukförsäkringssystemet präglas av sambandet 
mellan sjukdom och arbetsförmåga. Hon har även påvisat hur sjukdomsbegreppet utvidgats 
till att numera möjliggöra så att även tillstånd av sorg eller trötthet kan ge rätt till ersättning. 
Vidman har i sin avhandling även belyst hur sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp förväntas 
hålla sig inom ramarna för vissa tidsperioder och hur sanktionerande regler och föreskrifter 
kommit att strama åt sjukförsäkringssystemet under de senare åren. I samband med detta har 
Vidman belyst hur samhällsnormer och moral påverkat de sjukskrivnas situation. Hon har 
belyst samhällsnormen att kunna försörja sig själv, misstron mot att sjukdomen är en ”riktig” 
sjukdom samt den disciplinerande normen att den sjuke har ett eget ansvar för sin situation. 
Vidman har speglat en bild där diagnoser, som socialt konstruerade över tid, påverkar 
samhällets syn på vad sjukdom är och även drabbade individers förhållningssätt och 
upplevelser av sitt eget tillstånd. Att sorg kan klassas som sjukdom är idag vedertaget genom 
förarbeten till den lag om allmän försäkring från 1944 som ligger till grund för den svenska 
sjukförsäkringen (Vidman, 2007), men Vidman ger en bild av att sjukdom som inte går att 
skönja fysiskt eller på andra sätt är synlig för betraktarens ögon har en förmåga att 
ifrågasättas.  
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Utifrån detta synsätt kan sorg tolkas vara en sådan sjukdom som Vidman (2007) beskriver, en 
sjukdom där de samhälleliga kraven att inte visa sina känslor prioriteras. Det kan då istället 
vara mer legitimt att bli sjukskriven för utbrändhet, i synnerhet om ansvaret då kan förflyttas 
från individ- till samhällsnivå, och om utbrändheten då kan tolkas bero på att individen offrat 
sina egna behov till förmån för andra (jmf. Johannisson, 2009). 
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5. Utbrändhet – obearbetad sorg i förklädd form 
 
Uttrycken för hur utbrändhet och obearbetad sorg kan visa sig, kan i många avseenden vara 
likartade. De båda tillstånden kan i den aktuella forskningen tolkas som olika. Vi undersöker 
likheterna mellan utbrändhet och obearbetad sorg och menar att de kan ses i relation till 
varandra. Sorg och sorgbearbetning är något människan erfarit och levt med i alla tider, det 
har dock inte förrän under senare år kunnat klassas som sjukdom även om upplevelserna av 
sorg inte är något nytt för människan.  Utbrändhet kan till skillnad mot upplevelser av sorg ses 
som en relativt ny erfarenhet för människan. Den obearbetade sorgen i dagens samhälle kan 
tolkas ha sitt ursprung i de normer och förhållningssätt som finns kring sorg och sorgsenhet, 
där människan inte ska vara ledsen utan istället rycka upp sig och sysselsättas för att inte 
gräva ner sig i sorgen (jmf. James & Friedman, 2008). Dagens samhälle kan beskrivas utifrån 
ledord så som effektivitet, utveckling och framgång. Ett samhälle med dessa ledord kan tolkas 
få svårigheter att inrymma sorgbearbetning, vilket har bekräftats skapar ohälsa hos den 
drabbade individen (jmf. James & Friedman 2008, Fyhr 2003). Samhället kan utifrån detta 
resonemang tolkas skapa sin egen ohälsa i form av obearbetad sorg och dess konsekvenser. 
Detta kan liknas vid Johannissons (2001) resonemang där hon beskriver sjukdomar som en 
spegel mot samhället. I och med de rådande samhällsnormerna och förhållningssätten som 
övergripande kan uppfattas som förnekande gentemot sorg och sorgeprocessen, kan 
förklaringen till utbrändhetsproblematiken ses som ett resultat av den moderna tidens 
obearbetade sorg. Sambanden mellan obearbetad sorg och utbrändhet kan ses såväl ur ett 
samhälls- som ur ett individperspektiv. Samhällsperspektivet grundar sig i de rådande normer 
och förhållningssätt människorna socialiserats till gentemot sorg och sorgbearbetning. 
Individperspektivet kan förklaras utifrån individens emotioner och teorier kring förnuft, 
känsla, skam och sociala band. Där den gemensamma faktorn för utbrändhetsproblematiken 
och den obearbetade sorgen kan skönjas i samband av en skamkontext.  
 
Detta kapitel kommer att belysa hur sambanden mellan utbrändhet och obearbetad sorg kan 
förklaras utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv. Ambitionen är att påvisa sambanden 
både ur ett samhällsperspektiv och ett individperspektiv med fokus på emotionens betydelse. 
Detta kommer att presenteras genom fyra temarubriker. Rubrikerna avser att belysa hur 
sambandet mellan utbrändhet och obearbetad sorg kan förstås och förklaras. 
 
 

5.1 Utbrändhet, ett resultat av obearbetad sorg 
Utbrändhetsproblematiken kan uppfattas som problematiskt och svårtillgänglig, då den 
upplevs av allt fler individer i vårt samhälle och benämns som en av vår tids folksjukdomar 
(Johannisson, 2001). Trots att utbrändhetsdiagnoserna har ökat (Johannisson 2001, Maslach & 
Leiter 1999) och att utbrändhet klassas som sjukdom, (jmf. Eriksson, 2009) är det svårt att 
finna den egentliga kärnan i problematiken utifrån den forskning och information som finns 
kring utbrändhet. En stor del av den forskning som finns kring utbrändhet har fokuserat kring 
arbetsrelaterade orsaker även om detta varit en ifrågasatt utgångspunkt (jmf. Asplund 1990, 
Ferrada-Noli, 2004). Denna uppsats har byggt på ett ifrågasättande förhållningssätt till teorin 
att arbetsrelaterade orsaker skulle vara grunden till utbrändhetsproblematiken. I dagens 
samhälle upptar yrkeslivet en stor del av människans tid och leverne. Yrkeslivet är även starkt 
förknippat med personlig identitet och levnadsförhållanden (Vidman, 2007). Enligt Vidman 
kan den som inte har ett yrke eller en yrkesidentitet uppfattas som ofullständig utifrån rådande 
samhällsnormer. Det kan även medföra att personen i fråga inte erhåller de rättigheter i form 
av exempelvis sjukförsäkring eller annan form av socialförsäkring som kan komma att 



 24

medfölja ett arbete eller en yrkesanställning. De samhällsnormer som Vidman presenterar 
som rådande idag tillåter inte en individ att försörjas på annat vis än genom förvärvsarbete. 
Att försörjas genom välfärdssystemets arbetslöshetsförsäkringar eller sjukförsäkringar är 
utifrån Vidmans resonemang endast tillåtet i begränsad omfattning. Förvärvsarbete är den 
primära inkomst- och försörjningskällan och annan form av försörjning kan uppfattas som 
sanktionerande (Ibid.).  
 
Samhällsstrukturen har även förändrats så tillvida att både män och kvinnor i majoriteten av 
hushåll behöver förvärvsarbeta för att klara försörjningen. Hemmafruarnas tid är förbi och 
kvinnornas förhållande till arbetsmarknaden och familjeförsörjningen ska ske på liknande 
villkor som männens. Detta har inneburit att både män och kvinnor setts som jämbördiga i 
förhållande till arbete och familjeförsörjning. Det har dock konstaterats att kvinnors och mäns 
situation inte är önskvärt jämställd och att kvinnornas yrkesarbete oftast kompletteras med en 
större mängd hemarbete jämfört med männens (Beck, 1986). Det är dock inte möjligt för en 
individ att bli sjukskriven från hemarbete eller privatliv och det kan tolkas som orsakerna till 
att sjukdom eller ofunktionalitet kan komma att ges uttryck och uppmärksammas i samband 
med yrkesarbete (jmf. Michailakis, 2008). Detta förhållningssätt kan tolkas relaterat till den 
starka koppling som idag finns mellan individen och dennes yrkesidentitet (jmf. Vidman, 
2007). Gränserna suddas ut och det kan tolkas generera svårigheter att skilja mellan yrkesroll 
och privatliv. Detta resonemang kan tydliggöra förståelsen av varför så stort fokus kring 
yrkesrelaterade orsaker finns till utbrändhetsproblematiken. Utifrån James & Friedmans 
(2008) resonemang kring sorg och sorgeprocessen har kopplingen mellan privatliv, yrkesliv 
och ofunktionalitet kunnat stärkas. James & Friedman beskriver i likhet med fler forskare 
inom sorg och sorgbearbetning (jmf. Fyhr 2003, Wikström 2004, Worden 2006) hur en 
personlig förlust i form av sorg kan komma att påverka hela individens tillvaro, inkluderat 
yrkesroll och arbetsliv. Tydliga symptom av en sorg beskriver James & Friedman (2008) i 
form av personlighetsförändringar och ändrat livsmönster. Vanliga symptom hos en individ 
som drabbats av sorg kan exempelvis vara koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, 
känslomässig berg- och dalbana och ändrade matvanor. Detta kan komma att påverka 
yrkeslivet och arbetsförhållandena avsevärt (Ibid.). En obearbetad och undertryckt sorg kan 
dessutom komma att ges uttryck i oanade former enligt flertalet forskare inom sorg och 
sorgbearbetning (jmf. James & Friedman 2008, Fyhr 2003).  Ett argument för att 
utbrändhetsproblematiken bör ses i relation till sorgeprocessen är att flertalet likheter så som 
sömnstörningar, kognitiva problem och känslomässig utmattning går att skönjas inom de båda 
processerna. 
 
De forskare som valts inom området sorg och sorgbearbetning i denna studie är samtliga av 
den uppfattningen att sorg kan förklaras som en reaktion på en förlust av något slag. En 
förlust behöver därmed inte begränsas till materiella eller personella föremål, ting eller 
människor även om det är vad som benämns som de vanligaste associationerna. En förlust av 
något slag, kan enligt flertalet forskare i denna studie (jmf. Cronström-Beskow 1982, 
Davidsen-Nielsen & Leick 1990, Fyhr 2003, Hermansson 1985, James & Friedman 2008, 
Schneider 1984, Wikström 2004) även innefatta emotionella förluster så som ouppfyllda 
drömmar, förändrade och icke önskvärda livsmönster. Inom dessa emotionella förluster kan 
några av de vanligaste orsakerna till utbrändhet innefattas. Emotionellt påfrestande yrken så 
som läraryrken och arbeten inom vård och omsorg har av Maslach & Leiter (1999) förklarats 
vara vanliga orsaker till utbrändhet, då påfrestningen ansetts vara stor på grund av andra 
individers behov, individens oförmåga att påverka och inneha kontroll över arbetssituationen 
samt utebliven uppskattning för det utförda arbetet. Dessa situationer kan för den drabbade 
individen tolkas som sammanhang som innebär emotionella förluster där en självbild och 
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självkänsla förändras och där positiv feedback och självuppskattning uteblir. Några enstaka 
förluster av detta slag kan uppfattas som obetydelsefulla utan sitt sammanhang, för enligt 
James & Friedman (2008) kan en individ lagra sorger. Detta innebär enligt James & Friedman 
(2008) att individen inte erkänner känslan bakom förlusten. Det kan med andra ord beskrivas 
som att inte bearbeta sorgen. Att förtränga känslor på detta sätt innebär enligt James & 
Friedman (2008) och Fyhr (2003) att individen bygger en psykisk skyddsmur. Att bygga och 
upprätthålla en sådan skyddsmur är enligt forskarna (jmf. Fyhr 2003, James & Friedman 
2008) mycket energikrävande för individen. Den energi som går åt till att upprätthålla 
skyddsmuren är den energi som individen egentligen behöver för att kunna leva och fungera i 
vardagen. Denna process kommer smygandes och uppmärksammas enligt Fyhr (2003) inte 
förrän individen får påtagliga svårigheter i sin vardag. Denna process kan tolkas ge uttryck för 
hur en utbrändhet kan vara ett resultat av obearbetad sorg.  
 
Eriksson m.fl. (2008) har i en kvalitativ studie baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna 
personer med diagnosen utbrändhet eller utmattningsdepression påvisat en likande process 
som den process en obearbetad sorg kan tolkas innebära. Den process som Eriksson m.fl. 
beskrivit gestaltar ett känslomässigt berövande för den drabbade individen där orsakerna 
kopplats till relationer på arbetsplatsen. Även den process som Eriksson m.fl. gestaltar kan 
tolkas grunda sig i obearbetad sorg. Obearbetad sorg kan enligt flertalet av forskarna (jmf. 
Fyhr 2003, James & Friedman 2008) tolkas innebära reducerade levnadsmöjligheter för den 
drabbade individen. Vanligt förekommande symptom vid obearbetad sorg är enligt forskarna 
(Cronström-Beskow 1982, Davidsen-Nielsen & Leick 1990, Fyhr 2003, Hermansson 1985, 
James & Friedman 2008, Schneider 1984, Wikström 2004) kontaktsvårigheter med 
omvärlden, ångestattacker, tvångshandlingar, yrsel, rastlöshet, sömnsvårigheter och sjuklig 
trötthet. Det kan tolkas avsevärt lika de vanligt förekommande symptom som innefattar en 
utbrändhet och som presenterades av flertalet forskare inom området utbrändhet (jmf. 
Eriksson 2009, Eriksson m.fl. 2008, Doctare 2000, Johannisson 1990, Maslach & Leiter 1999, 
Perski 2002).  
 
 

5.2 Sorgens uttryck i jämförelse med utbrändhetsproblematiken 
Flera jämförbara aspekter finns mellan de båda i detta fall kallade tillstånden utbrändhet och 
obearbetad sorg. Människor som av någon anledning inte tillåter sig själva att uppleva sorg 
och genomgå en sorgprocess kan i ett senare skede utveckla medicinska symtom eller 
psykosomatiska åkommor (jmf. Worden, 2006). En individ som upplever sig lida av 
känslomässig utmattning och nedsatt prestationsförmåga kan anses vara utbränd (jmf Maslach 
& Leiter, 1999). En individ som lever i en sorgeprocess som inte bearbetats kan uppvisa 
samma symtom (jmf. Worden, 2006). Då många individer genom det snabba 
informationssamhället genomgår många processer i livet som de kanske inte tar sig tid att 
reflektera över, kan risken öka att förluster inte bearbetas som de borde för att individen på ett 
friktionsfritt sätt skall ha förmåga att gå vidare i livet (jmf. James & Friedman, 2008). Det kan 
vara svårt att inse att utbrändheten beror på en obearbetad sorg då förlusten kan bero på 
faktorer som i normala fall inte förknippas med sorg.  
 
De forskare inom ämnet utbrändhet som studerats, har alla påvisat liknande symptom så som 
sömnsvårigheter, kognitiva problem och känslomässig utmattning som vanligast 
förekommande för individer med diagnosen utbrändhet. De har samtliga påvisat 
stressrelaterade orsaker till utbrändhet (jmf. Doctare 2000, Johannisson 2001, Maslach & 
Leiter 1999, Perski 2002, Theorell 2002). Flera av forskarna beskriver även utbrändhet som 
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en obalans mellan yttre och inre resurser (jmf. Doctare 2000, Perski 2002, Johannisson 2001). 
Perski (2002) har hävdat att individens förmåga att hantera stress grundar sig i den självkärlek 
som individen besitter och att den tillägnas av individen redan i barnaålder. Detta resonemang 
stärks av Helleday & Berg Wikander (2007) då de utifrån E H Erikssons teorier hävdar vikten 
av att små barn får lära sig att utveckla sin självständighet för att längre fram i livet kunna 
möta motstånd och ha förmågan att ta sig igenom livskriser och misslyckanden. Perski (2002) 
hävdar vidare att en individ med en grundläggande självkärlek besitter ett förstånd att 
acceptera sina känslor och behov. Detta resonemang kan tydligt kopplas till sorgeprocessen 
och obearbetad sorg. James & Friedman (2008) har hävdat att individen för att kunna bearbeta 
en sorg måste ha tillgång till de verktyg som denne borde ha tillskansats redan i barndomen, 
för att ha förmågan att ta kontroll över effekterna av upplevelsen, så att inte upplevelsen tillåts 
ta kontroll över individens liv och lycka. 
 
Om en individ i ett tillstånd av sorg accepterar sina känslor och behov, vilket utifrån Perskis 
(2002) resonemang skulle beskrivas som en individ med en grundläggande självkärlek, skulle 
sorgeprocessen fortlöpa normalt och sorgen skulle bearbetas. Det skulle i sin tur innebära att 
individen inte behöver sin vardagliga energi till att upprätthålla en så kallad skyddsmur för att 
förtränga sorgen och de känslor och behov som det kan innebära för individen (jmf. Fyhr, 
2003). Det kan även tolkas som att individen inte skulle drabbas av utbrändhet. Om individen 
däremot går in i ett tillstånd av obearbetad sorg kan detta tillstånd i likhet med 
utbrändhetsproblematiken förklaras som en obalans mellan inre och yttre resurser. Denna 
obalans skulle utifrån James & Friedmans (2008) resonemang kunna förklaras som individens 
emotioner i kontrast till samhällets normer och generationers inlärda förhållningssätt till sorg. 
Emotionerna kan tolkas vara undertryckta genom det inlärda förhållningssätt individer 
generellt, enligt James & Friedman, har gentemot sorg och sorgsenhet. James & Friedman 
(2008) och Schneider (1984) har belyst hur generationers uppfattningar återspeglas i vårt 
dagliga språk och samspel med andra människor, genom uttryck så som att ”tiden läker alla 
sår” och ”du ska inte vara ledsen” återspeglas hur individen förväntas hantera och förneka 
sorg och sorgsenhet. Vidman (2007) har belyst hur vårt samhälle påvisar hur sjukdom och 
sjuka individer ska förhålla sig till sitt tillstånd. Hon har belyst hur försäkringssystem 
tidsbestämmer sjukdomsförlopp och hur normer och uppfattningar reglerar 
socialförsäkringssystemet och påvisar individen sitt enskilda ansvar för sin situation och 
förmågan att bli frisk. Att drabbas av sorg och samtidigt få höra från omgivningen att ”du ska 
inte vara ledsen” kan enligt James & Friedman (2008) komma att påverka individen till att 
förneka sina känslor inför sorgen. Ett förnekande av sina känslor kan komma att leda till en 
obearbetad sorg. Att drabbas av ett tillstånd av obearbetad sorg och samtidigt leva i ett 
samhälle som har bestämda ramar för hur länge sjukdom eller ofunktionalitet är tillåtet kan 
tolkas skapa en stress hos den drabbade individen. En stress som kan tolkas baserad på en 
känsla av att inte kunna leva upp till de krav som ställs. Det kan tolkas innebära en obalans 
hos individen mellan yttre och inre krav. Det kan i sin tur innebära att en individ åter upplever 
och drabbas av sorg, en emotionell sorg över att inte räcka till (jmf. Doctare 2000, James & 
Friedman 2008, Johannisson 2001, Perski 2002, Worden 2006). 
 
Ett av de vanligaste kroppsliga symptomen hos utbrända individer är enligt Theorell (2002) 
sömnproblem. Theorell har förklarat hur viktig sömnen är för att kroppen skall kunna bygga 
upp nya celler. En långvarig påfrestning som en obearbetad sorg kan anses vara, stör enligt 
Theorell sömnen och kroppens förmåga att bilda nya celler. Sömnproblem, liksom problem 
med den kognitiva förmågan är även typiska symtom för sörjande individer (jmf. Worden, 
2006). Det kan därmed tolkas som att sömnproblem som består under en längre tid beror på 
att den sörjande individen fastnat i sin sorg. Om individen då parallellt utsätts för andra 
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påfrestningar till exempel en omorganisation på sin arbetsplats kan dennes förmåga att reglera 
situationen enligt Theorells (2002) resonemang tolkas vara begränsad på grund av att 
sömnproblemen nedsatt individens motståndskraft. Resultatet kan då bli att individen anses 
utbränd på grund av arbetsförhållandet, medan den egentliga orsaken ligger i den obearbetade 
sorgen. 
 
Maslach & Leiters (1999) teori om utbrändhet som arbetsrelaterat kan tolkas bekräftas utifrån 
Hochschilds (1983) resonemang om det emotionella arbete och de emotionella kostnader som 
ett emotionellt krävande yrke kan innefatta. Hochschild har påvisat hur ett emotionellt 
krävande yrke kan få negativa konsekvenser för individens hälsa då de emotionella 
kostnaderna överstiger de emotionella resurserna. Hochschild har även belyst arbetsgivarens 
ansvar och påvisat att arbetsgivaren har kontroll över arbetstagarens emotionella utövande på 
arbetsplatsen. Detta resonemang kan liknas vid Maslach & Leiters (1999) resonemang om 
utbrändhet som arbetsrelaterat, men även vid Perskis (2002) och Doctares (2003) resonemang 
om utbrändhet som en obalans mellan yttre krav och inre resurser, där den anställdes krav på 
att vara glad och trevlig vägs mot exempelvis kundens möjligheter att bete sig illa. Detta kan 
tolkas ha sitt ursprung och skönjas i vårt dagliga språk och normen att ”kunden har alltid rätt”. 
Men även i detta resonemang kan emotionella sorger förknippas med Perskis (2003) och 
Doctares (2003) resonemang om krav och resurser. Sorgen kan i dessa situationer tolkas 
skönjas i form av förlorad självbild eller en sorg i att inte trivas på jobbet. 
 
Utbrändhet har enligt flertalet av forskarna inom ämnet (jmf. Johannisson 2001, Perski 2003) 
klassats och förklarats som tidstypiskt. Utbrändhet kan ur ett samhällsperspektiv, enligt 
Johannisson (2001) förklaras som ett resultat av människans svårigheter att anpassa sig till de 
samhällsförändringar och nya krav på kunskap som det kan innebära. Den förklaringen kan 
vara relevant i vissa sammanhang men kan utifrån synen på utbrändhet som en obearbetad 
sorg uppfattas och tolkas som aningen ytlig och kärnlös. Med sorg i fokus kan en sådan 
förklaring tolkas bortse från den upplevelse av sorg som mer omfattande samhällsförändringar 
kan innebära för individen. Att få svårigheter att anpassa sig kan innebära att en individ inte 
vill anpassa sig, att denne vill hålla kvar vid det gamla. Då det inte är möjligt kan individen 
drabbas av sorg, där det gamla och välkända utgör förlusten. Att krävas på nya kunskaper kan 
innebära en känsla av otillräcklighet och en upplevelse av att inte duga för den man är. Det 
kan i sin tur skapa en upplevelse av sorg hos den drabbade individen, en emotionell sorg. 
 
Emotionella sorger likt dessa kan tolkas skönjas i de förklaringar som finns kring utbrändhet. 
Maslach & Leiter (1999)  har lagt stort fokus på problematiken som arbetsrelaterad. Utifrån 
Maslach & Leiters teorier kan tolkas en ytlighet och därmed en kärnlös förklaring till 
utbrändhetsproblematiken. Asplund (1987) har ifrågasatt Maslach & Leiters teorier och 
Asplunds förklaring kan liknas och jämföras med vad som kan uppfattas som en sorg hos 
individen. Asplund har förklarat utbrändhet som ett resultat av bristande feedback och ett 
opersonligt samhälle där individer inte ser och behöver varandra för den de är. I Asplunds 
resonemang har kunnat skönjas tydliga likheter med resonemanget utifrån sorg. Skillnaden är 
dock att Asplund begränsat sig i sin förklaring, och istället för att benämna orsaken som sorg 
och därmed möjliggöra att fler upplevelser och situationer kan vara orsak till en så utbredd 
sjukdom, kan han tolkas begränsa sig till emotionella förluster. Emotionens betydelse är dock 
stor utifrån resonemangen kring sorg och bearbetning samt i förklaringarna av 
utbrändhetsproblematiken, men även materiella och funktionella förluster kan komma att 
påverka individen på liknande vis som emotionella förluster. Det är något som kan tolkas 
uteslutet i Asplunds resonemang.  
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5.3 Individens emotioner i kontrast till samhällets förväntningar 
Individens emotioner i kontrast till samhällets förväntningar kan beskrivas utifrån begreppen 
förnuft och känsla. Naess (1999) har påvisat förnuftets samhällsstatus jämfört med känslans 
underordnade roll, där prestationer klassade som förståndsmässigt uppseendeväckande 
värderats högre än känslomässig utveckling. Naess skriver: ”Jag finner det problematiskt att 
en människa som känslomässigt har utvecklats mycket … kommer i andra hand och värderas 
lägre än en människa som har gjort något förståndsmässigt uppseendeväckande, eller något 
som kallas >>nyttigt>> eller >>förnuftigt>> för samhället (Naess, 1999:23)”. Detta kan 
utifrån Scheffs (2003) resonemang om skam som den mest betydelsefulla emotionen innebära 
att känslan hamnar i en skamkontext i förhållande till förnuftet. Känslor kan förknippas med 
en skamkontext i och med att de kan tolkas vara mindre accepterade jämfört med det rådande 
förnuftet. Det kan innebära att känslorna undertrycks och ej uppmärksammas. Även Fyhr 
(2003) har talat om ett samspel mellan förnuft och känsla i samband med en sorgeprocess. 
Fyhr har hävdat att en obearbetad sorg innebär att individen har ett glapp mellan förnuftet och 
känslorna. Hon har påtalat att förståndet är snabbare än känslorna i processen. Även 
Schneider (1984) har belyst förnuft och känsla som signifikanta för sorgeprocessen. Om 
förnuftet får ett allt för stort försprång kan känslorna hämmas. Det kan tolkas som orsaken till 
den obearbetade sorgen, där förnuftet tagit överhand och utifrån rådande samhällsnormer 
påverkat individen att tro att denne har fattat ett korrekt och riktigt beslut i form av att 
undertrycka sina känslor. Då förnuftet generellt sett, enligt Naess (1999), har högre status än 
känslorna kan ett sådant beslut tolkas som värt att ej ifrågasättas. 
 
Naess (1999) har hävdat att de mest korrekta besluten för en individ är de beslut där förnuft 
och känsla samspelat. Det kan i en sorgeprocess eller obearbetad sorg utifrån Fyhrs (2003) 
resonemang tolkas som omöjligt för individen, då utmärkande för en obearbetad sorg kan vara 
individens orationalitet. För att en individ ska handla eller agera krävs enligt Naess (1999) en 
känsla för att resultera i handling även om det torde vara tankarna hos individen som driver 
denne till handling. Ett undertryckande av människans känsloliv kan därmed enligt Naess bli 
ett undertyckande av människans liv i sin helhet. Detta är något som framkommer i både 
utbrändhetsproblematiken och i den obearbetade sorgen då drabbade individer kan tolkas 
uppfatta sig själva som ofunktionella eller sjuka av något slag.  
 
James & Friedman (2008) har hävdat att samhällsuppfattningarna kring sorg och 
sorgbearbetning är rent felaktiga då dessa förespråkar ett förnekande förhållningssätt 
gentemot sorg och den bearbetningsprocess en förlust kan innebära. James & Friedman 
hävdar att detta kan leda till onödigt långa och utdragna sorgeprocesser, då de kan påverka 
individen till att undertrycka sina känslor. Eriksson (2009) har i sin avhandling påvisat att det 
moderna samhället präglas av normer som klassar starka och spontana känslor som avvikande 
och att känslor förväntas uttryckas behärskat och kontrollerat och då främst inom arbetslivet. 
Även Schneider (1984) har påvisat den drabbade individens förhållningssätt till vedertagna 
uttryck om sorg. James & Friedman (2008) och även till viss del Schneider (1984) har påvisat 
hur språket genomskådar samtidens uppfattningar och förhållningssätt till emotioner i 
samband med sorg. Som exempel på det är vedertagna uttryck så som ”tiden läker alla sår” 
eller ”var inte ledsen”. James & Friedman (2008) har hävdat att människan socialiserats till att 
tro att sorgens känslor är onormala. Scheff (2003) kan tolkas förklara detta som att sorgens 
emotioner upplevs i en skamkontext. James & Friedman (2008) har även hävdat att 
människan socialiserats till att försöka lösa alla problem genom intellektet, det vill säga 
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genom förnuftet. Detta är enligt James & Friedman omöjligt i samband med en 
sorgbearbetning. Detta kan utifrån Naess (1999) resonemang tolkas som ett resultat av 
förnuftets överställdhet gentemot känslan. Detta resonemang kan sammanfattas som att 
flertalet forskare inom både emotionssociologi, utbrändhet och sorg är överens om att 
individens emotioner är starkt förbundna med en samhällskontext. De kan även tolkas eniga i 
uppfattningen om att individens emotioner står i kontrast till samhällets förväntningar.  
 
Sjukförsäkringssystemet kan tolkas som ett samhälleligt system där individers emotioner står i 
kontrast till samhällets förväntningar. Sjukförsäkringssystemet kan tolkas avspegla samhället, 
dess normer och förhållningssätt i relation till sjukdom. Sanktionerande regler och föreskrifter 
har under de senare åren kommit att strama åt sjukförsäkringssystemet. Sjukdom och ohälsa 
förväntas även hålla sig inom ramarna för bestämda tidsperioder (jmf. Vidman, 2007). Detta 
kan ifrågasätta den individuella läkningsprocessen som enligt James & Friedman (2008) och 
Worden (2006) är av största vikt i en sorgeprocess. Utifrån synen att utbrändhet är ett resultat 
av obearbetad sorg kan liknande förhållande till rehabilitering förväntas för 
utbrändhetsproblematiken. Vidman (2007) har i sin avhandling belyst hur samhällsnormer och 
moral påverkat sjukskrivnas situation. Utbrända individer och personer som lever med 
obearbetad sorg kan tolkas innefatta sjukförsäkringssystemet utifrån den ohälsa det kan 
innebära. Det innebär även att de kan tolkas utsättas för de samhällsnormer som Vidman 
(2007) beskriver som sanktionerande gentemot individen. Vidman har belyst 
samhällsnormerna av att kunna försörja sig själv, misstron mot att sjukdomen är en ”riktig” 
sjukdom samt att den sjuke har ett eget ansvar för sin situation och hälsa. Dessa 
samhällsnormer kan tolkas utifrån Sheffs (2003) resonemang om skam och sociala band som 
en mängd sanktionerande förhållningssätt som för den drabbade individen kan innebära 
situationer i relation av en skamkontext. Dessa situationer kan tolkas uppstå enskilt hos 
individen men även i samspel med andra människor, vilket kan innebära att den drabbade 
individens sociala band blir skambelagda och på så vis svaga. I stället för att underlätta för 
den drabbade individen och stärka dennes självbild blir dessa möten med andra människor 
sanktionerande och skamfyllda. Individens sociala band blir svaga och det är enligt Scheff 
(2001) och i likhet med Bowlbys (1980) resonemang en förklaring till att individer drabbas av 
depression. Enligt Fyhr (2003) är det inte ovanligt att obearbetad sorg uttrycks i form av 
depression. Det kan stärka tolkningarna kring utbrändhet som ett resultat av obearbetad sorg 
då utbrändhet i vissa fall även benämns som utmattningsdepression (Eriksson, 2009).  
 
 

5.4 Emotionernas betydelse i synen på utbrändhet som ett resultat av 
obearbetad sorg 
Emotionernas betydelse är av stor vikt i förhållandet mellan utbrändhet och obearbetad sorg. 
Utifrån Dahlgren & Starrins (2004) och Erikssons (2009) resonemang om emotionernas 
betydelse för individen och samhället kan den emotionella kontexten tolkas utgöra 
kärnproblematiken för psykosociala sjukdomar och problem. Enligt Dahlgren & Starrin 
(2004) är emotioner den länk som binder samman privata bekymmer och samhälleliga 
problem och på så vis fungerar som en länk mellan den lilla världen och den stora världen. 
Det som inom både utbrändhetsproblematiken och tillståndet obearbetad sorg kan 
känneteckna detta är de individuella upplevelserna av att de emotionella behoven inte är 
accepterade eller får utrymme. Det kan tolkas som att kärnproblematiken till både utbrändhet 
och obearbetad sorg ligger i individens oförmåga att ta till sig sina emotionella behov. 
Utbrändhetsproblematiken saknar ett internationellt etablerat kriteriebaserat 
diagnosinstrument och det kan tolkas som ett resultat av att kärnproblematiken kring 
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utbrändhet saknas (Eriksson m.fl., 2003). Utbrändhet kan förklaras som ett socialt och 
medicinskt fenomen. Utifrån synen på utbrändhet som ett resultat av obearbetad sorg kan 
både den samhälleliga och den medicinska synen tillämpas och bejakas om betraktaren tillåter 
sig att se de emotionella behovens betydelse hos den drabbade individen. Om de emotionella 
behoven inte tillgodoses kan det enligt (Scheff 2001, 2003) komma att ges uttryck i form av 
psykisk eller fysisk ohälsa samt genom otrygga sociala kontakter.  
 
Scheff (2003) har påvisat att skam är den mest dominerande av alla känslor och hävdat att 
psykisk ohälsa har sitt ursprung i en emotion född i en skamkontext. Detta kan tolkas förklara 
den obearbetade sorgens uttryck i form av psykisk ohälsa, där individen skäms för sina 
känslor. Scheff har vidare påvisat att skam är ett uttryck för osäkra och otrygga sociala band. 
Det kan tolkas klargöra tidigare förklaringar kring utbrändhetsproblematiken, där otrygga 
arbetsförhållanden och nya okända livsmönster och samhällsförändringar är några av de 
vanligaste förklaringarna. Otrygga arbetsförhållanden och nya livssituationer kan för 
individen tolkas skapa upplevelser i form av otrygga sociala band där vardagen kan upplevas 
som svårtillgänglig och de nya krav som ställs kan upplevas som ouppnåeliga. Dessa 
upplevelser kan även skönjas inom sorgeprocessen. Ett exempel kan vara om en nära anhörig 
avlider, vilket för den efterlevande kan innebära förändrade livsmönster, förändrade 
vardagssituationer och där det i sin tur kan komma att förklaras som otrygga sociala band för 
den drabbade individen. Det kan innebära en sorg för individen att inte känna sig trygg i att 
klara av vardagssituationer och vardagsliv, vilket kan tolkas som signifikant för både 
utbrändhetsproblematiken och sorgeprocessen. I situationer likt dessa är det signifikanta för 
den obearbetade sorgen att den drabbade individen undertrycker sina känslor. Ett sådant 
beteende har Scheff (2001) förklarat utifrån begreppet skam. Scheff har hävdat att det är 
emotionen skam som driver den drabbade individen till undertryckandet av sina känslor. Även 
Dahlgren & Starrin (2004) har förklarat betydelsen av skam utifrån Scheffs resonemang. De 
har likaså hävdat att situationer i samband av en skamkontext har en psykosocial inverkan på 
individen. Det kan vara situationer där individen upplever oro för vad andra ska tycka, en oro 
för att inte duga eller räcka till. Det kan enligt Dahlgren & Starrin påverka individen på så sätt 
att dennes liv präglas av att vara andra till lags. Detta har Dahlgren & Starrin förklarat som 
orsaken till att en individ drabbas av stress. Stress är ett signifikant och välkänt begrepp inom 
både utbrändhetsproblematiken och den obearbetade sorgeprocessen. Båda tillstånden 
kännetecknas som stressfyllda och med följden av psykosomatiska sjukdomar eller problem. 
Det kan tolkas som att kärnproblematiken för utbrändheten kan finnas i den obearbetade 
sorgen. Dahlgren & Starrin kan tolkas påvisa detta samband även om de lägger stort fokus på 
arbetsförhållanden och arbetsrelaterad stress i sin presentation av utbrändhetsproblematiken. 
Det vi vill påvisa är att oavsett i vilket sammanhang känslan av skam uppkommer skapar det 
en sorg hos individen, medvetet eller omedvetet, redan i den begynnande emotionen. Utifrån 
detta synsätt kan utbrändhet tolkas som en diagnos av ouppmärksammad och obearbetad sorg.  
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6. Slutsatsdiskussion 
 
Utifrån den hypotes som har legat till grund för denna studie har vi kunnat visa på att 
utbrändhet kan vara ett resultat av obearbetad sorg. Utifrån litteraturen vi använt oss av har 
flera signifikanta likheter och tillstånd kunnat skönjas mellan utbrändhet och obearbetad sorg. 
Det har inte funnits litteratur som i det skrivna ordet tydligt presenterat dessa samband, men 
likheter och kopplingar till gemensamma begrepp har fört oss till den insikten att hypotesen 
kan bejakas. Vi har i denna studie uppmärksammat den uppdelning som råder mellan 
processerna utbrändhet och obearbetad sorg. I förklaringen till utbrändhetsproblematiken 
finns flera situationer och sammanhang som i sig kan tolkas orsakade av sorg. Det kan 
därmed uppfattas som att orsakerna till utbrändhet som presenterats i den aktuella forskningen 
inte belyst det vi velat presentera som utbrändhetsproblematikens kärna. Den forskning som 
delvis påvisar det vi vill förklara som kärnproblematiken är Ulla-Britt Erikssons (2009) 
nyutkomna avhandling. Vi har däremot i den modernare forskningen om sorg och 
sorgbearbetning funnit kopplingen mellan utbrändhet och obearbetad sorg. I den modernare 
sorgforskningen har det kunnat skönjas att synen på sorg och den tillhörande sorgeprocessen 
har förändrats med tiden (jmf. Cronström – Beskow 1982, Hermansson 1985, James & 
Friedman 2008, Worden 2006). Den modernare litteraturen om sorg och sorgbearbetning är 
inte lika styrd av att sorgeprocessen ska förhålla sig inom vissa givna ramar, och synen på 
sorg i denna litteratur kan tolkas mer öppen och bejakande för ett individuellt präglat 
sorgearbete. James & Friedman (2008) har varit primära källor för oss i dessa resonemang och 
de vill i sin litteratur öppna för att omvärlden ska förstå och kunna bejaka sorgens existens. 
Sorg innefattar inte enbart förlusten av någon nära anhörigs bortgång utan kan innefatta så 
mycket mer. Att den gängse uppfattningen kring sorg handlar om anhöriga och närståendes 
bortgång kan tolkas som en orsak till att sorgen skyms i så många andra hänseenden. Det som 
tydligt har visat sig i denna studie är hur individen förhåller sig till sorg utifrån rådande 
samhällsnormer och föreställningar som genom vårt dagliga språkbruk förvärvats 
generationer emellan.  
 
Samhället förändras och vårt samhälle idag kan beskrivas präglat av effektivitet, funktionalitet 
och tillgänglighet. Det kan vara så att vår stressade tillvaro gör att människor numer har 
svårare att ta sig tid för sina emotionella behov. Att det inte finns samma tid för samtal mellan 
människor. Samspel mellan människor sker under förändrade former både inom arbetsliv och 
privatliv. Asplund (1987) har varit en av våra primära källor som utgjort sig kritiskt till den 
tidigare forskningen om utbrändhet och han har påvisat just den förändrade interaktionen som 
en orsak till utbrändhet. Det är dock få som har ifrågasatt diagnosen och utbrändhet som en 
sjukdom. En av dem som har ifrågasatt detta är Ferrada-Noli (2004) som har påvisat 
utbrändhet som en trend, ett socialt konstruerat fenomen och som ett akademiskt påhitt där 
han har hävdat att utbrändhet uppkommit för att forskarna ska ha ett ämne att forska inom. 
Ferrada-Noli kan uppfattas som radikal och provocerande men vi kan inte undkomma att vi 
själva i samband med denna studie har ifrågasatt diagnosen utbrändhet. Vi anser dock att 
Ferrada-Nolis påstående om utbrändhet som ett akademiskt påhitt och som en trend förlöjligar 
och förnekar de emotionella behoven bakom en utbrändhetsdiagnos, att det förnekar att 
drabbade individer faktiskt mår dåligt. Genom att se och förklara utbrändhet som ett resultat 
av obearbetad sorg, bejakas de emotionella behoven bakom diagnosen samtidigt som det går 
att skönja en kärna till problematiken. Är då diagnosen utbrändhet överflödig? Utifrån vårt 
synsätt där vi vill hävda att utbrändhet är en obearbetad sorg i förklädd form kan diagnosen 
utbrändhet anses överflödig. Utifrån tidigare forskning kan utbrändhetsproblematiken tolkas 
sakna en djupare kärnproblematik. Den problematik som kännetecknar utbrändhet kan i stort 
liknas vid en process i symbios av en skamkontext, där ouppmärksammad och obearbetad 



 32

sorg kan tolkas som kärnproblematiken. Genom att se utbrändhetsproblematiken utifrån 
ramarna för en sorgeprocess och ett sorgearbete kan skygglapparna och de obesvarade 
frågorna kring diagnosen utbrändhet elimineras. Genom att bejaka vad som för individen kan 
uppfattas som sorg, kan även individens upplevelser i en skamkontext uppmärksammas och 
bearbetas. Förluster på jobbet eller inom ramarna för det privata livet kan ej bevisas påverka 
individen på olika vis. En förlust är en förlust, vad som skiljer är att om förlusten förknippas 
med arbetet eller arbetsförhållandena finns möjlighet att i högre grad avskriva individens 
enskilda ansvar och på så sätt mildra känslan och upplevelsen av skam. Om en förlust är 
arbetsrelaterad finns dessutom möjligheten till sjukskrivning och uppfattningen om hjälp till 
rehabilitering i större utsträckning. Om utbrändhet ses som ett resultat av obearbetad sorg kan 
behandling och rehabilitering ske utifrån andra förutsättningar där fokus för rehabiliteringen 
förflyttas till individens emotionella behov istället för att enbart behandla symptomen. Det 
kan dock vara farligt att inneha allt för stort fokus på arbetsförhållandena utifrån rehabilitering 
av utbrända individer. Vår uppfattning är att kärnproblematiken då går förlorad och att endast 
symptomen behandlas. 
 
Att se utbrändhetsproblematiken som ett resultat av obearbetad sorg innebär att orsakerna till 
utbrändhet ligger i individens oförmåga att ta till sig sina emotionella behov. Vad kan 
förändras för att undvika att vissa individer prioriterar föreställningar om andras behov och 
uppfattningar före sina egna emotionella behov? 
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