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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av utbrändhet ur ett somatiskt, psy-

kiskt och socialt perspektiv. Vidare var syftet att belysa de copingstrategier som kvinnorna 

använt sig av för att kunna återgå till arbetet. Ett ytterligare syfte var att belysa hur ovanståen-

de aspekter förändrats enligt kvinnorna efter utbrändheten och vilka copingstrategier de an-

vänt sig av för att förhindra ny utbrändhet. Fem kvinnor intervjuades och materialet analyse-

rades med hjälp av teoristyrd och induktiv tematisk analys. Resultatet kopplades sedan till 

teorin om kognitiv värdering, self-efficacy teorin och teorier om naturens och den fysiska ak-

tivitetens betydelse för välmåendet. Resultatet visade att samtliga kvinnor upplevt somatiska, 

psykiska och sociala problem vid tiden innan, under och i viss mån efter utbrändheten. Kvin-

norna använde sig inledningsvis av problemfokuserad coping (ex. samtalsterapi) i kombina-

tion med emotionsfokuserad coping (ex. socialt stöd) för att i slutskedet inbegripa enbart emo-

tionsfokuserad coping (socialt stöd, yoga, naturen) . Vidare var ett resultat att samtliga kvin-

nor upplevde högre grad av självtro och självmedvetenhet efter tiden som utbrända. 

 

Nyckelord: kvinna, utbrändhet, coping, self-efficacy, socialt stöd 
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Abstract 
The aim of this study was to examine women´s experiences of burn-out from a somatic, 

psychological and social perspective. Another aim was to elucidate the different copingstra-

tegies used by the women to be able to return to work. Also the aim was to shed light upon 

how these different aspects have changed according to the women after the burn-out and 

which copingstrategies they have used to prevent further burn-out. Five women were inter-

viewed and the data was analysed with theory-led and inductive thematic analysis. The results 

were connected to the theory of cognitive appraisal, theory of self-efficacy and theories con-

cerning the importance of nature and fysical activity for well-being. The results showed that 

the included women had experienced somatic, psychological and social problems before, du-

ring and to some degree after the burn-out. Initially the women used problemfocused coping 

(e.g. therapy) in combination with emotionfocused coping (e.g. social support) to result in use 

of solely emotionfocused coping (e.g. social support, yoga). A result was that the caseload ex-

perienced higher levels of self-efficacy and self-knowledge after the burn-out. 
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1. Introduktion 
I socialstyrelsens folkhälsorapport (2005) (www.socialstyrelsen.se, 090204) uppges att mellan 

sextio och sjuttio procent av arbetsverksamma män och kvinnor anser att de har för mycket att 

göra. Vidare har tröttheten ökat bland de yngre åldersgrupperna (16-34 år) där över hälften 

uppger att de alltid är trötta. I åldersgruppen 35-44- åringar uppger hälften samma sak.  

 Långvariga sjukskrivningar ökade kraftigt mellan 1997 och 2002. Den psykiska ohälsan 

konstateras ha ökat och under nittiotalet ökade även de psykiska påfrestningarna i arbetet. 

Från 1991-1995 kunde en ökning ses bland män som tog med sig arbetet hem eller arbetade 

övertid. Detsamma gällde kvinnor, men då mellan åren1991-1999. År 2003 rapporterades att 

mellan tjugofem och trettio procent av männen och kvinnorna hade svårt att koppla bort tan-

karna från jobbet. Symtom som oro, nedstämdhet, trötthet och sömnsvårigheter har ökat bland 

arbetsverksamma och i takt med detta även antalet sjukskrivningar och förtidspensioneringar 

(www.socialstyrelsen.se, 090204). Arbetsrelaterad stress är en yrkesfara som kan försämra 

hälsan, det psykiska välmåendet och arbetsprestationen (Maslach & Leiter, 2008), och i för-

längningen leda till utbrändhet (Kim, Shin & Swanger, 2009). Forskningen om arbetsrelaterad 

stress och coping är utbredd (e.g. de Vente, Kamphuis, Emmelkamp & Blonk, 2008; Gardner, 

Rose, Mason, Tyler & Cushway, 2005) och studierna inom detta område är oftast kvantitativa 

med fokus på samspelet mellan individen och omgivningen. Föreliggande kvalitativa studie är 

ett bidrag till forskningen inom detta område genom att undersöka utbrändhet och coping hos 

kvinnor som varit sjukskrivna för utbrändhet.  

1.1. Stress 
Stress definieras på en rad olika sätt av psykologer. I dag finns definitioner på stress som be-

rör yttre miljöpåverkan, stressorer, responser på stressorer och stress som ett eget koncept 

som involverar biokemiska, psykiska, fysiologiska och beteendemässiga förändringar. Exem-

pel på stressorer som är gemensamma och påverkar alla mer eller mindre är tidsbrist och hem-

förhållanden, men stressorer kan även vara stora livshändelser så som traumatiska upplevel-

ser, hög arbetspress eller att behöva hålla ett offentligt tal (Kindenberg, 2002; Lundberg & 

Wentz, 2004; Ogden, 2007). En vardaglig vetenskaplig definition inom forskning av stress är:  
“ stress som vilket som helst stimulus eller påverkan på organismen som resulterar i kroppsliga 

funktionsförändringar” (Währborg, 2002, s. 38) 
 Enligt forskare är det i samspelet mellan stressorn och individen som stressfysiologiska 

reaktioner uppkommer. Stress kan uppstå när höga krav kombineras med en känsla av brist på 

inflytande och kontroll över situationen, samt ett bristande socialt stöd (Lundberg & Wentz, 

2004; Ogden, 2007; Währborg, 2002). Perski (2002) skriver att stress är ett tillstånd av oba-
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lans i organismen mellan resurser och belastning. Ett underskott eller överskott av resurser för 

att hantera belastningarna som organismen utsätts för kan leda till negativ stress. Kindenberg 

(2002) definierar stress som följande: 
“Stress kan definieras som kroppens, psykets och hjärnans reaktioner på olika typer av påfrestningar, utmaningar 

och krav (Kindenberg, 2002, s. 6). 

 Reaktionerna i kroppen, psyket och hjärnan sker för att samla kraft till att hantera påfrest-

ningarna och utmaningarna man ställs inför. Då kraven i arbetet är större än förmågan att 

handskas med dem uppstår obalans (Kindenberg, 2002).  

 Inom stressforskningen skiljer man på två olika typer av stress; god stress (eustress) och 

ond stress (distress). Eustress bidrar till hälsosamma och positiva förändringar, medan distress 

bidrar till ohälsosamma och skadliga förändringar och kan leda till sjukdom (Ogden, 2007; 

Währborg, 2002). 

1.2. Utbrändhet 
En stressrespons kan vara utbrändhet, som kännetecknas av tilltagande kraftlöshet, minskad 

motivation för arbetet, bristande engagemang och att personen drar sig tillbaka i sig själv. I 

slutet av 60-talet och början av 70-talet blev utbrändhet ett begrepp som användes mer och 

mer. Begreppet användes ofta för att beteckna känslor som många upplevde som jobbade in-

om omsorgs- och undervisningsarbeten. De anställda beskrev att i början är engagemanget 

stort och viljan att hjälpa andra genom de egna kunskaperna spirar, men efter ett tag avtar mo-

tivationen och en bristande tro på sig själv infinner sig. Känslor av hopplöshet och hjälplöshet 

uppkommer och arbetet verkar utsiktslöst (Agervold, 2001; Währborg, 2002).  

 Utbrändhet har mer och mer övergått till att vara arbetsrelaterat. Utbrändhet kopplat till ar-

betet har funnits länge och är väldokumenterat. Kim, et.al. (2009) och Maslach och Leiter, 

(1999, 2008) skriver att arbetsrelaterad utbrändhet benämns som utdragna interpersonella kro-

niska responser på arbetet. Enligt författarna består utbrändhet av tre underfaktorer: känslo-

mässig utmattning, avpersonifiering eller cynisism samt en förminskad tro på den egna förmå-

gan att producera resultat. Arbetsrelaterad stress har identifierats som en yrkesfara som kan 

försämra hälsan både fysiskt och psykiskt samt försämra arbetsförmågan. Det är inte indivi-

den ensam som är problemet, utan oförenligheten mellan individen och arbetsmiljön. I studien 

kom forskarna bland annat fram till att utbrändhet påverkas av krav och resurser, samt olika 

personlighetsdrag hos anställda, t. ex. en person med neurotiska personlighetsdrag blir lättare 

utbränd än en person utan dessa drag. 

  Idag används även begreppet utmattningsdepression bredvid utbrändhet. Symtom i sam-

band med utmattningsdepression är extrem trötthet, svåra sömnproblem och “problem med 
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förnuftsförmågan” (Perski, 2002, s.119). Begreppet kan dock vara missvisande då symtomen 

som uppvisas är både av social, psykisk och somatisk karaktär. Således blir begreppet utmatt-

ningsdepression missvisande eftersom det endast pekar på några få aspekter av ett tillstånd 

som är vittomspännande (Währborg, 2002).  

1.2.1 Somatiska symtom på utbrändhet 
När en händelse uppfattas som stressande sker fysiska förändringar i kroppen. Detta beror på 

att produktionen av vissa stresshormoner så som adrenalin och noradrenalin ökar. Ökningen 

av dessa hormoner leder till förändringar i hjärtrytm, blodtryck, svettning och pupillvidgning. 

Dessa förändringar gör att personen upplever en känsla av upphetsning. Hormonerna som or-

sakar dessa förändringar i fysiologin kan också ha effekt på kroppens vävnader och immun-

system, vilket kan medföra en minskad resistens mot infektioner och andra sjukdomar 

(Kindenberg, 2002; Lundberg & Wentz, 2004). 

 Hormonet kortisol påverkar immunsystemet och ämnesomsättningen. Vid stress ökar ut-

söndringen av kortisol och detta minskar utsöndringen av könshormon. Störning av kortisol- 

och könshormonutsöndring kan leda till bukfetma som i sin tur kan leda till diabetes, högt 

blodtryck, stroke och hjärtinfarkt (Lundberg & Wentz, 2004). Vid hög arbetspress, dåliga 

jobbrelationer, bristfällig ledning och dålig relation mellan arbetaren och arbetsplatsen upp-

står missnöje i jobbet vilket kan leda till somatiska symtom som huvudvärk, och ökad risk för 

hjärt-kärl-sjukdomar (Shinn, Rosario, Mørch & Chestnut,, 1984). De fysiologiska reaktioner-

na vid stress kan utlösa ett beteende som kallas “fight-or-flight” (Ogden, 2007, s.222). Med 

detta menas att personen som utsätts för stress antingen flyr från stresskällan eller kämpar mot 

den (kamp eller flykt). (Lundberg & Wentz, 2004; Ogden, 2007; Perski, 2002).  

1.2.2 Psykiska konsekvenser av utbrändhet 
Utbrändhet kan leda till en rad psykiska problem som exempelvis depression, sömnproblem 

och ångest. I samband med utbrändhet uppkommer ofta känslor av bland annat otillräcklighet, 

ovilja att gå till arbetet och osäkerhet inför arbetssituationen. Dessa känslor kan ge upphov till 

psykisk trött-het och ovilja att genomföra någonting alls. Andra reaktioner kan vara irritation, 

rastlöshet och koncentrationssvårigheter. Ett samband mellan dåliga arbetsvillkor, så kallat 

dåliga psykosociala faktorer, och högre stress finns. Personliga faktorer som exempelvis ge-

nerellt psykiskt välbefinnande och resurser som finns tillgängliga inverkar också på stressni-

vån (Agervold, 2001; Shinn, et.al., 1984 ).  

 Utbrändhet kan också orsaka störningar i minnesfunktionen. Personen som är utbränd 

glömmer bort grundläggande vardagliga kunskaper och fakta och man har svårt att lägga sa-
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ker på minnet. Somliga blir överkänsliga för ljud eller ljus och upplever perceptionsstörning-

ar, medan andra blir känsligare för smärta och tappar ord och uttryck och till och med tids-

uppfattning. När detta sker kan det vara kroppen som försöker hindra att hjärnan överstimule-

ras och “går sönder helt och hållet” (Perski, 2002. s.95). 

1.2.3 Sociala konsekvenser av utbrändhet 
Förändringar i den sociala situationen verkar vara en riskfaktor för utveckling av stress. Social 

rörlighet, osäkerhet i den sociala rollen, snabba livsförändringar och migration är också exem-

pel på faktorer som spelar in vid stress. Sociala förhållanden spelar en roll i människors hälsa 

och bristande socialt stöd har i svenska studier visats mer än fördubbla risken för alltför tidig 

död (Währborg, 2002). 

 Hälsan kan förstöras av utbrändhet, såväl som förmågan att anpassa sig och den personliga 

livsstilen. Det är inte bara individen i fråga som drabbas av utbrändheten utan alla i dennes 

närhet, på jobbet och i hemmet. Utbrändheten etsar sig fast och individen bär med sig de ne-

gativa känslorna som den ger upphov till överallt. Dessa negativa känslor som t ex irritation, 

trötthet och koncentrationssvårigheter (som bland andra tidigare nämnts) påverkar nära och 

kära i omgivningen. Detta leder till att den utbrända personen fastnar i en ond cirkel där bris-

ten på socialt stöd i personliga livet resulterar i att problem på arbetet blir ännu svårare att 

handskas med (Maslach & Leiter, 1999). 

1.3. Strategier – Stresshantering  
 

1.3.1 Coping  
Coping definieras som kognitiva och beteendemässiga ansträngningar en person gör för att 

hantera påfrestningar som bedöms överskrida en individs förmåga (Lazarus, 1984; Dewe & 

Trenberth, 2004). Således är coping ett sätt att minska stress och spänningar. Genom coping 

kan problemet rättas till eller tas bort, förändra hur man ser på problemet eller att lära sig 

acceptera och tolerera det. Målet med coping är att minska miljörelaterad stress och maximera 

chanserna för återhämtning, att reglera eller tolerera negativa händelser, bibehålla en positiv 

självbild, bibehålla känslomässig balans och att uppfylla relationerna till andra individer 

(Ogden, 2007; Shinn, et.al., 1984; Somerfield & McCrae, 2000). 

 Det finns olika copingstrategier där vissa gör skillnad mellan att ta itu med problemet eller 

att undvika problemet, medan andra gör skillnad mellan emotionsfokuserad coping och prob-

lemfokuserad coping. Genom att ta itu med problemet konfronterar man det, samlar infor-
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mation om det och handskas med det till skillnad från att undvika problemet då individen 

istället minimerar betydelsen av problemet (Ogden, 2007).  

 Problemfokuserad coping innefattar att individen antingen förminskar stressorn eller ökar 

resurserna att handskas med stressorn. Detta kan exempelvis inbegripa att man planerar sina 

dagar och håller sig till det som är planerat, lär sig nya färdigheter eller att söka rådgivning för 

att hantera situationen. Emotionsfokuserad coping inbegriper att individen lär sig hantera 

känslorna som uppkommer i stressiga situationer genom beteende- och kognitiva metoder. 

Exempel på detta är att vända sig till nära med problem man har eller att ägna sig åt medita-

tion eller fysisk aktivitet (Bolger, 1990; Endler, Speer, Johnson & Flett, 2000; Lazarus & 

Folkman, 1984; Ogden, 2007; Torkelson & Muhonen, 2004).  

 I en studie av Tennen med kollegor (2000)  undersökte de daglig användning av problem-

fokuserad- och emotionsfokuserad coping hos människor med reumatismliknande artrit. De 

fann att användning av emotionsfokuserad coping ofta följde efter användning av problemfo-

kuserad coping. Dessa forskare menar att det går att förutsäga emotionsfokuserad coping ba-

serat på om problemfokuserad coping föregående använts (Tennen, Affleck, Armeli & 

Carney, 2000). 

 Tyson, Pongruengphant och Aggarwal (2002) utförde en studie på två sjukhus i Kanada 

där de undersökte stress och coping hos sjuksköterskor. I studien kom forskarna fram till att 

problemfokuserad coping användes med framgång och fungerade som en buffert vid arbetsre-

laterad stress.  

 de Vente et.al. (2008) och Shinn, Rosario, Mørch och Chestnut, (1984) fann med hjälp av 

en enkätstudie, där utbrända patienter och arbetare inom serviceyrken deltog, att coping var 

mer effektiv om fler engagerades och kunde stötta varandra än om en individ ensam försökte 

hantera stressen. För effektiv coping anser dessa forskare att ledare och kollegor i organisa-

tionen måste aktiveras för att kunna ändra på brister i arbetsmiljön. Bättre kommunikation 

mellan ledning och anställda underlättar, samt att ledning och psykologer har närmare samar-

bete. Genom socialt stöd och genom att engagera företaget och uppmuntra kommunikation 

och samarbete mellan individen och organisationen menar de Vente et.al. (2008) och Shinn 

et.al. (1984) att relationen mellan arbetet och individen kan förbättras. 

 Att människor runt omkring förser individen med emotionellt, påtagligt stöd är en coping-

resurs som fått mer och mer uppmärksamhet inom bland annat stressforskning. Socialt stöd 

kan hjälpa till att minska stress genom att få potentiellt skadliga eller hotfulla situationer att 

verka mindre betydelsefulla, eller förse individen med nödvändiga verktyg och resurser för att 

hantera en stressig situation (Lazarus & Folkman, 1984). Vidare har forskare funnit att socialt 
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stöd kan kopplas till större engagemang. På en arbetsplats där arbetsmiljön är positiv och stöt-

tande är det mindre troligt att utbrändhet uppstår. Enligt studier utförda av Maslach och Leiter 

(2008) samt studier utförda av Shinn et.al. (1984) på personer inom serviceyrken, kan stöd 

från arbetskamrater knytas till prestation och effektivitet och fungerar som ett skydd mot kän-

sla av otillräcklighet. Socialt stöd har effekt på arbetsrelaterade spänningar och fungerar som 

buffert vid både psykiska och somatiska symtom. Button (2008) undersökte 212 sjukhusarbe-

tande på fem olika sjukhus i Wales, hur de svarade på frågor om socialt stöd, emotionsfokuse-

rad coping och problemfokuserad coping i samband med stress. Hon fann ett starkt samband 

mellan socialt stöd och höga hälsonivåer vid låg till måttlig upplevd stress. 

1.3.2 Den transaktionella modellen- Kognitiv värdering 
Ett sätt att hantera en situation som är potentiellt stressande beskrivs av Lazarus och Folkman 

(1984). Den transaktionella modellen (transactional model) för samman olika delar hos indivi-

den och i miljön för att bilda mening via värdering. Dessa värderingar syftar till ett samspel 

mellan individen och miljön och de transaktioner som sker dem emellan. Stress vistas inte en-

bart i individen eller i miljön, utan har en individ-miljö-relation som involverar en form av 

transaktion mellan komponenterna. Transaktion syftar till en process som är ett konstant sam-

spel mellan individ och miljö. Denna modell fokuserar på relationen mellan individ och miljö 

och gör det således omöjligt att bortse från den ena på bekostnad av den andra. Den transak-

tionella modellen baseras på att värdering (appraisal) är en grundläggande process vars bety-

delse bör förstärkas genom att etableras som en mekanism som länkar samman individen och 

miljön (Dewe & Trenberth, 2004; Lazarus & Folkman, 1984). 

 Kognitiv värdering (cognitive appraisal) kan förstås som processen att kategorisera en hän-

delse och dess olika aspekter i relation till det egna välmåendet. Det är en utvärderande pro-

cess som avgör varför och i vilken utsträckning en transaktion eller en rad transaktioner mel-

lan individen och miljön värderas som stressande. Coping är processen som sker då individen 

hanterar kraven från omgivningen då dessa värderas som stressande. Då en individ värderar 

en händelse sker två typer av värdering, primär värdering (primary appraisal) och sekundär 

värdering (secondary appraisal). Detta har inte att göra med att den första är viktigare än den 

andra utan snarare i vilken ordning värderingen sker (Lazarus & Folkman, 1984; Park & 

Folkman, 1997).  

 Det finns tre olika typer av primär värdering då en individ värderar en situation som an-

tingen är 1) irrelevant 2) ofarlig-positiv, eller 3) stressande. Faller värderingen under den 

första typen har situationen ingen betydelse för individens välmående. Faller den under den 
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andra typen värderas händelsen som positiv och förstärker välmåendet. Den tredje typen, 

stressande, betyder dock att situationen värderas som hotfull, skadlig eller utmanade. De två 

första värderingarna har, eller kommer, att åsamka personen skada genom t. ex. sjukdom, för-

lust av kära, brister i självförtroendet eller sociala förluster. Den tredje värderingen kan ha ett 

positivt resultat då fokus ligger på utveckling eller förtjänst, men värderingen innehåller också 

möjligheten att utmaningen kan överskrida individens resurser och således värderas som ne-

gativ. Primär och sekundär värdering samspelar för att uppskatta graden av stress och styrkan 

och egenskaperna i den efterföljande emotionella reaktionen  (Dewe & Trenberth, 2004; 

Gardner, Rose, Mason, Tyler & Cushway, 2005; Lazarus & Folkman, 1984). 

 Sekundär värdering är individens försök att identifiera vilka resurser som finns för att han-

tera hotet, skadan eller utmaningen. Sekundär värdering är mer än ren intellektuell träning för 

att upptäcka de saker som kan göras. Det är en komplex utvärderingsprocess som tar i beakt-

ning vilka copingresurser som finns till hands, sannolikheten att dessa copingresurser kommer 

att uppnå sitt mål, samt sannolikheten att individen kan applicera copingstrategin effektivt på 

situationen (Dewe & Trenberth, 2004; Gardner et.al., 2005; Lazarus & Folkman, 1984; Park 

& Folkman, 1997). 

 Studier visar att situationer som kan värderas som stressande kan vara oklara situationer, t. 

ex. oklara arbetsroller eller dålig arbetskontroll. Abelson med kollegor (2008) undersökte fyr-

tio personer i ett medicinskt experiment och påvisade att okontrollerbara händelser värderas 

som mer stressande än kontrollerbara händelser. Om en händelse kan förutses och således 

kontrolleras värderas den inte som lika stressande. När en situation uppstår som är okontrol-

lerbar ökar produktionen av kortisol vilket tidigare nämnts kan leda till en mängd hälsoprob-

lem. Om känslan av att en situation är okontrollerbar ersätts med att den är kontrollerbar, be-

kant och förutsedd minskar produktionen av kortisol (Abelson, Khan, Liberzon, Erickson & 

Young, 2008; Odgen, 2007). 

1.3.3 Self Efficacy - tron på den egna förmågan 
Människor måste tro på att de kan producera önskad effekt genom sina handlingar. Detta är 

tron på den egna förmågan, efficacy. Tron på den egna förmågan är till stor del grunden till 

våra handlingar. Människor leder sina liv efter tron på sig själva och den egna förmågan att 

prestera. Uppfattningen om den egna förmågan (perceived self-efficacy) syftar till tron på att 

man är kapabel att organisera och utföra handlingar som krävs för ett visst utfall. Människors 

tro på sig själva har olika effekt. Den influerar bl.a. människors handlingar, hur mycket kraft 

någon lägger ner på att uppnå ett visst mål. Men också hur länge man står emot misslyckan-
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den och nederlag, hur mycket stress och depression man upplever när man hanterar krav i om-

givningen som överskrider resurserna man har att tillgå. Låg tro på den egna förmågan kan 

bl.a. leda till ångest, hälsoproblem och sömnstörningar (Bandura, 1997).  

 Om en individ är övertygad om att en situation kan hanteras med framgång kan det resul-

tera i fysiologiska förändringar. Ett forskningsexperiment utfört av Wiedenfeld Bandura, 

Levine, O´Leary, Brown och Raska, (1990) involverande ormfobiker, där dessa utsattes för 

ormar i olika situationer, indikerar att self-efficacy inverkar på blodtryck, hjärtrytm och 

stresshormoner. Tron på den egna förmågan att kontrollera sitt beteende kan inverka på om en 

potentiellt stressande situation resulterar i en stressrespons.  

 Endler et.al. (2000) utförde en studie där åttio studenter från York University fick utföra 

olika uppgifter där de antingen upplevde att de hade kontroll, faktiskt hade kontroll eller inte 

hade kontroll. Denna studie visade att övertygelsen om att en situation går att hantera eller att 

ett hinder går att övervinna kan förminska stressresponsen. Upplevd kontroll var viktigare än 

att faktiskt ha kontroll.  

 

1.3.4 Naturen som copingresurs 
Kaplan och Kaplan (1989) har undersökt om naturen kan ha positiv inverkan på arbetsmiljö 

och arbetstillfredställelse. I sin studie inkluderades anställda på växande privata företag samt 

statligt anställda. Resultatet av studien var att tillgång till natur på eller vid arbetsplatsen för-

knippades med lägre nivåer av arbetsstress och högre nivåer av arbetstillfredställelse. Anställ-

da med utsikt över träd eller blomsterland rapporterade mindre sjukdom och huvudvärk än de 

utan naturutsikt. Resultaten från studien ger starkt stöd för att naturen erbjuder ett stort urval 

av både psykologiska och fysiska fördelar (Kaplan & Kaplan, 1989). 

 Kaplan och Kaplan (1989) menar att människor har två typer av uppmärksamhet, riktad 

och spontan. Spontan uppmärksamhet kräver lite ansträngning och den används t.ex. då vi 

upptäcker prassel i busken, ett plötsligt buller eller en blinkande lampa. Denna typ av upp-

märksamhet är kopplad till de äldsta delarna i hjärnan och aktiveras mest då vi rör oss ute i 

naturen. Den andra typen av uppmärksamhet, riktad, används mest i det moderna samhället vi 

lever i. Detta för att vi ska kunna koncentrera oss då vi t. ex. kör bil i en stad vi inte känner till 

eller på uppgifter vid skrivbordsarbete. Denna typ av uppmärksamhet är kopplad till ett högre 

medvetandecentra och kräver mycket ansträngning för att sortera och prioritera den informa-

tion som tas in. Vi har begränsade resurser att göra detta och således blir vi mycket trötta och 

utmattade när resurserna inte räcker till. När detta sker behöver vi miljöer där vi kan förlita 
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oss mer på den spontana uppmärksamheten för att återhämta oss. Då slipper vi rikta uppmärk-

samheten och prioritera och sortera information. Kaplan och Kaplan (1989) och Schmidt-

bauer, Grahn och Lieberg, (2005) menar att vi bäst kan återhämta vår riktade uppmärksamhet 

och få ny psykisk energi genom att vistas i naturen.  

 Grahn (1991) har i en av sina studier funnit att de som har scholé, som i den klassiska gre-

kiskan betydde att man hade tid att ägna åt den egna utvecklingen och en kreativ fritid, i sitt 

arbete inte hade lika stort behov av reproducerande rekreation, alltså progressiv strävan. Män-

niskan i stort har dock ett behov av lugn, tystnad, harmoni och en visuellt stimulerande om-

givning. Detta erbjuds i naturen eller i vissa av stadens parker. Dessa områden kan erbjuda en 

miljö fri från hårt trafikerade vägar. Många av områdena är flera generationer gamla, område-

na är homogena men erbjuder variationer inom homogeniteten samt att områdena symbolise-

rar bl.a. lekfullhet och hantverkarglädje. Dessa fyra kvaliteter förmedlar en stämning som sti-

mulerar fantasin och erbjuder avkoppling. 

 Norfolk (2003) skriver i sin bok Läkande trädgårdar att det bästa sättet att komma ifrån är 

att ta en promenad i naturen när man är pressad eller uppe i varv. Aboriginerna i Australien 

ger sig ut på promenad i naturen då de känner att storstadsstressen tynger dem. Att promenera 

har många upptäckt är ett effektivt sätt att hantera psykisk stress. Norfolk skriver att alla som 

har en trädgård borde ta sig en promenad runt i den varje dag. För att på effektivaste vis bli av 

med stressen bör promenaden vara långsam så att man hinner ta in vyer och dofter. Promena-

den ska vara din tid och utföras på ditt sätt utan mål eller tidsbegränsning.   

1.3.5 Yoga och mindfulness 
Yoga är en gammal indisk träning som fokuserar på andningsteknik och fysisk aktivitet. Däri-

genom kombineras muskelavslappning med meditation och fysisk träning. 

 I en studie av Smith, Hancock, Blake-Mortimer och Eckert (2006) undersöktes huruvida 

yoga inverkade på stress och ångest. I studien undersöktes 18-65- åringar som upplevde lätt 

till medelmåttig stress. Stressnivån mättes med hjälp av ett frågeformulär, General Health 

Questionnaire-12 (GHQ-12). Inklutionskriteriet var att de skulle få högre än två poäng på frå-

geformuläret, att de inte redan utövade yoga, att de inte var oförmögna att utföra yoga eller 

medverka vid yogatillfällena och att de inte var gravida. I studien kom forskarna fram till att 

yoga minskar stress och ångest och ökar fysisk och mental hälsa samt sömnförmåga.  

 Granath, Ingvarsson, von Thiele och Lundberg (2006) utförde en studie där de undersökte 

kognitiv beteendeterapi och yoga som stresshanteringsmetoder. 33 personer från ett stort 

svenskt ekonomiföretag deltog där 17 st deltog i kognitiv beteendeterapi och 16 st deltog i 
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yogasessioner. Studien visade att båda metoderna signifikant minskade stress och att båda var 

lovande metoder för stresshantering. West, Otte, Geher, Johnson och Mohr (2004) undersökte 

huruvida yoga och afrikansk dans inverkade på stress. I studien deltog studenter som utövade 

afrikansk dans, yoga och en kontrollgrupp från en biologikurs. Resultatet i studien visade att 

yoga och afrikansk dans signifikant minskade stress och ökade välbefinnandet för de delta-

gande i jämförelse med kontrollgruppen.  

 Mindfulness är en form av meditation som har sitt ursprung i buddhismens tankegångar. 

Mindfulnessträning fokuserar på sittande meditation, kroppskänsla och mindful yoga och fun-

gerar som en copingresurs för att hantera fysiska symtom och svåra känslor (Carmody & 

Baer, 2008; www.ne.se, 090317) .  

 En studie av Carlson, Speca, Patel och Goodey (2003) fann att stressreduktionsprogram 

som baserades på mindfulness minskade symtom av stress och förbättrade livskvaliteten ge-

nerellt. Dessa forskare utförde en studie på cancerpatienter där de fick genomgå ett åtta 

veckors stressreduktionsprogram baserat på mindfulness. Studien visade att ångest och de-

pression minskade hos dessa patienter och att stressymtomen förbättrades. Carmody och Baer 

(2008) genomförde också en studie där försökspersonerna hade olika typer av problem som 

sjukdomsrelaterad stress, kronisk smärta, ångest samt personlig och arbetsrelaterad stress. 

Denna studie visade att mindfulnessträning minskade stress, ökade välmåendet och reducera-

de sjukdomssymtom.  

1.4 Sjukskrivning 
Socialstyrelsen har kommit ut med nya rekommendationer angående sjukskrivning vid bland 

annat akut stressyndrom (tidigare: reaktioner vid svår stress). Dessa rekommendationer gör att 

en person som upplever stressymtom inte bör sjukskrivas baserat på symtomen. 

Sjukskrivningen ska baseras på en diagnos eftersom arbetsförmågan inte kan bedömas innan 

en korrekt diagnos ställts (http://www.socialstyrelsen.se, 2009-01-16). Eftersom de nya 

rekommendationerna kan göra det svårare att bli sjukskriven, är det viktigt att ta reda på hur 

stressymtom och symtom på utbrändhet kan lindras, t ex med hjälp av copingstrategier. 

  

1.5 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelse av utbrändhet ur ett somatiskt, psy-

kiskt och socialt perspektiv samt vilka copingstrategier de använt sig av för att kunna återgå 

till arbetet. Ett ytterligare syfte är att belysa hur informanterna upplever att ovanstående as-
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pekter har förändrats efter utbrändheten och vilka strategier de använder för att förhindra att 

de blir utbrända igen. Utifrån syftet ställs följande frågor: 

 

- Vilka somatiska (hälso), psykiska och sociala symtom upplevde informanterna när de var 

utbrända? 

- Vilken/vilka copingstrategi/er har informanterna använt sig av för att hantera utbrändheten? 

- Vilka strategier använder informanterna för att undvika att bli utbrända på nytt? 

- Hur har informanternas sätt att hantera sig själva och sin omgivning efter utbrändheten 

förändrats 
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2. Metod 

2.1 Design 
Studien genomfördes som en kvalitativ undersökning. Semi-strukturerade intervjuer genom-

fördes vilket gav informanterna tillfälle att svara på frågorna med egna ord och ur ett eget per-

spektiv. Meningen med kvalitativa intervjuer är att fånga upp hur informanterna ser på sin 

omgivning, individuella uppfattningar och erfarenheter samt personliga åsikter (Patton, 2002).  

 Kvale (1997) menar att det inte skulle finnas någon delad kunskap om den sociala scenen 

om det inte fanns samtal. Han skriver att samtalet är ett sätt att erhålla kunskap och att denna 

metod utövats länge. Intervjuer ses idag som ett viktigt redskap att erhålla kunskap både om 

den sociala världen och i vetenskapliga syften (Kvale, 1997). 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 
Kvinnor som varit sjukskrivna för utbrändhet kontaktades via en stressterapeut och urvalet är 

därför ett bekvämlighetsurval beroende på vilka av kvinnorna som ville och hade möjlighet 

att ställa upp på intervjuer. Inklutionskriteriet i denna studie var att kvinnorna skulle ha varit 

sjukskrivna minst 6 månader för utbrändhet. Fem kvinnor deltog i studien. De var mellan 36 

och 65 år gamla och hade varit sjukskrivna mellan nio månader och fem år. Fyra av kvinnorna 

var nu tillbaka i arbetet medan den femte var pensionerad. Två av kvinnorna arbetade som en-

hetschefer, en kvinna är egenföretagare, den fjärde kvinnan är chef på ett universitet i Sverige 

och den femte kvinnan, som pensionerats jobbade som musiklärare. 

2.3 Datainsamlingsmetod 
I studien användes en semi-strukturerad intervjuguide (bilaga 1), vilket gav möjlighet att stäl-

la följdfrågor kring något som sagts i intervjun (Bryman, 2001). Intervjuguiden innehöll frå-

geområdena utbrändhet, coping och förändring. Intervjuerna inleddes med demografiska frå-

gor rörande yrke, antal år inom yrket, ålder samt hur länge kvinnorna varit sjukskrivna. Däref-

ter följde frågor om kvinnornas tillstånd innan konstaterad utbrändhet, symtom de upplevde 

samt hur dessa yttrade sig. Intervjuerna gick sedan vidare till hur kvinnorna hanterade ut-

brändheten och frågor om vilka copingstrategier de använde för att kunna återgå till arbetet. 

Intervjuerna avslutades med frågor om hur kvinnornas syn på den egna förmågan att hantera 

sig själva och omgivningen förändrats efter utbrändheten samt deras sätt att hantera eventuella 

svårigheter i arbetslivet. Frågeområdet utbrändhet behandlade frågor om hur kvinnorna upp-

levde tiden innan och under utbrändheten, om de upplevde psykiska, sociala och/eller soma-

tiska symtom vid utbrändheten, samt om de fick socialt stöd. Frågeområdet coping innehöll 
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frågor om hur kvinnorna hanterade utbrändheten, om de fick hjälp och råd och om de fick 

stöd på arbetsplatsen.   

2.4 Tillvägagångssätt 
En stressterapeut kontaktades som hjälpte till att hitta kvinnor som uppfyllde inklutionskrite-

riet samt var villiga och hade möjlighet att deltaga i studien som informanter. Ett informa-

tionsmail (bilaga 2) om studien skickades ut till informanterna som visat sig vara intresserade 

av att deltaga och tid och plats för intervjuerna bokades in då informanterna givit sitt 

medgivande. De enskilda intervjuerna pågick mellan 30 och 60 minuter och utgick från den 

indelning av frågorna som angavs i intervjuguiden. Intervjuguiden användes vid samtliga fem 

intervjuer och informanterna fick själva berätta om sin situation medan jag som intervjuare 

höll samtalet inom ramarna för ämnet. Intervjuerna ägde rum i lugn och ostörd miljö, samt 

spelades in med en inspelningsbar mp3-spelare.  

 Efter intervjuerna transkriberas dessa ordagrant eftersom det som sägs i intervjuerna och 

citat är mycket viktigt för analysen och kan inte ersättas av enbart anteckningar från inter-

vjuer. Viktigt är också att kunna sätta ihop delar, se mönster och koppla ihop vad olika infor-

manter givit för information (Patton, 2002).   

 Analysen utfördes genom tematisk analys som anges av Hayes (2000). Detta innebär att te-

man i studien uppkommer från den insamlade datan. Analysmetoden skede i sju steg där det 

första steget var att noggrant transkribera intervjuerna . Steg två var att läsa igenom allt mate-

rial grundligt och allt av intresse för studien skrevs ned. Detta genomfördes för varje transkri-

berad intervju. När steg två var avklarat sorterades datan som framkommit som relevant och 

placeras i teman utifrån de ämnen de tillhör. Alla liknande ämnen bildade ett tema. Därefter 

undersöktes indelningen av teman för att definieras och utgöra grunden för analysen. Steg fem 

var att återgå till intervjuprotokollen och genomsöka dessa efter ytterligare information som 

kunde vara relevant till varje tema. I steg sex används allt material i varje tema för att bestäm-

ma namn, definition och relevant data. Slutligen valdes illustrativ relevant data ut för att rap-

portera temat (Hayes, 2000).  

 Hayes (2000) beskriver två olika analysmetoder vid tematisk analys, en teoristyrd (deduk-

tiv) och en induktive anlysmetod. I den teoristyrda utgår syftet och forskningsfrågorna från de 

teoretiska överväganden som finns inom ett ämnesområde och temaområdena är i förväg 

etablerade och man testar en eller flera hypoteser i sin empiriska studie. Resultaten kopplas 

åter till teorierna och forskningsresultaten inom ett visst studieområde (Bryman, 2002; Hayes, 
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2000). Den induktiva analysmetoden används när det finns lite forskning inom ett område och 

syftet inte är att testa redan befintliga teman utan att skapa nya.   

 I denna studie användes båda metoderna eftersom syfte och frågeställningar baserades på 

teorier och forskning inom ämnet och materialet analyserades i efterhand i relation till befint-

lig forskning, samtidigt som temaområdena analyserades utifrån informanternas egna upple-

velser. Fokus ligger på vad informanterna berättar, vad de belyser och vad de upplever för 

motgångar, möjligheter och lösningar. Vilka uttalanden som hör ihop med en särskild infor-

mant anges inte, utan materialet fungerar som en helhet som inte separeras.  

2.6 Forskningsetiska överväganden 
Gällande etiska regler skickades information ut till deltagarna om syftet med studien, att inter-

vjun spelades in, samt deras roll i undersökningen. Intervjupersonernas svar behandlades kon-

fidentiellt, d.v.s  alla uppgifter som skulle kunna avslöja personens identitet redovisades ej. 

Deltagarna valde själva om de ville deltaga i intervjun och blev informerade om detta, samt 

att de själva kunde avsluta sin medverkan i studien när de ville. Personerna kunde själva välja 

om något skulle avlägsnas från studien. De blev tillfrågade om de ville läsa arbetet när det är 

klart, samt blev informerade om att arbetet endast används i forskningssyfte (Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999). 
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3. Resultat 
I detta avsnitt beskrivs resultaten utifrån intervjuguiden och dess tre frågeområden: utbränd-

het, coping och förändring. Utifrån dessa frågeområden har olika teman växt fram. För att be-

lysa temana finns utvalda citat från kvinnorna som beskriver deras upplevelser av händelse-

förloppet. 

 3.1 Utbrändhet 
Den första delen i min empiriska studie handlar om kvinnornas upplevelser av somatiska, psy-

kiska och sociala symtom de drabbades av under utbrändheten. Analyserna visade att upple-

velserna av dessa kunde delas in i temana; koncentrationssvårigheter, trötthet, fysiska konsek-

venser, undvikande, bristande kontroll/självtro samt yttre reaktioner.  

 Det första temat, koncentrationssvårigheter, framkom tidigt i utbrändheten, innan infor-

manterna blev sjukskrivna. Det andra temat framkom alldeles innan och under utbrändheten 

och det tredje temat växte fram under tiden som utbrända och kvarstod i vissa fall även efter 

utbrändhetens slut. Det fjärde och femte temat tog sig uttryck då kvinnorna var mitt i utbränd-

heten och det sjätte temat kom fram då kvinnorna åter var mottagliga för social kontakt. 

3.1.1 Koncentrationssvårigheter 
 Kvinnorna som intervjuades svarade alla att de upplevt och fått somatiska, psykiska och so-

ciala symtom under tiden som utbrända. Kvinnorna uppgav att de i början av utbrändheten 

tappade koncentrationen, glömde enkla vardagliga saker, möten eller papper.  De beskrev det-

ta som något som skedde tidigt i utbrändheten, innan sjukskrivning blivit aktuell. Nedan följer 

utvalda citat från kvinnorna som belyser vad de kände och hur de upplevde det som hände 

dem. 

 

 jag började tappa koncentration... jag började glömma möten...  jag blev arg blev jag... lätt 
irriterad på minsta lilla sak... både hemma och på jobbet...  

 
jag var rent slut, förvirrad, ofokuserad… svårt att koncentrera sig... ....  

 
 

det var ju totalt kaos alltså... alldeles i slutet gjorde jag en massa saker fel som jag aldrig 
nånsin har gjort alltså...den julen som jag var sjukskriven då den har jag inget som helt 

minne av den är borta... 
 

svårt med koncentrationen fick dimsyn och svårt att läsa...måste fokusera hårt på det jag 
gjorde...  

 
hade svårt att släppa tankarna på jobbet under fritiden...jag hade svårt att hålla ordning på 

noter och papper över huvud taget... 
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3.1.2 Trötthet 
Samtliga kvinnor svarade att de var otroligt trötta. De berättade att de vilade otroligt mycket, 

att de ville vara ensamma och att de var orkeslösa, rent av utmattade. De uttryckte att de tap-

pade förmågan att klara av de mest vardagliga saker på grund av utmattningen. Tröttheten var 

något som kvinnorna upplevde innan och under utbrändhetens förlopp. 

 
jag tappade förmågan i allt...jag  klarade inte av att klä på mig... jag orkade inte äta... jag 

hittade inte anledning till varför jag skulle gå upp på morgonen...å så var jag trött...så 
väldigt, väldigt trött 

 
 

trött sov mycket...kom inte liksom igång...hade väldigt svårt att sätta igång med nånting... 
kände mig matt... jag mådde väldigt dåligt på morgnarna, ångest, och det var som att kroppen 

sa nej att jag skulle inte gå till jobbet... trött sov mycket 
 
 

jag var ju mest olycklig för att jag inte hade någon ork... jag behövde vara i fred... jag 
behövde tid... så att det på nåt sätt inte gick för fort 

 
då satt jag plötsligt där och det var tomt och inget hände när jag tänkte... jag behövde en 
stresskick för att komma ur sängen och igång på morgonen... urtrött... ständigt stressad...  

 
jag blev tröttare och tröttare...och allt var nattsvart 

 

3.1.3 Fysiska konsekvenser  
Kvinnorna hade upplevt en hel del fysiska konsekvenser av utbrändheten. Två av kvinnorna 

uppgav värk i kropp och leder, huvudvärk, yrsel och svimning förekom i två av fallen, en 

kvinna uppgav diabetes typ 2 och metabolt syndrom, medan en annan uppgav viktnedgång. 

Kvinnorna uppgav även i stor utsträckning att de upplevde depressioner i samband med ut-

brändheten. De fysiska konsekvenserna av utbrändheten upplevde kvinnorna under tiden som 

utbrända, och i vissa fall har fysiska åkommor bestått efter tiden som utbrända. 

 

svimmade av och fick otroliga yrselattacker och hela sjukdomsperioden har jag haft yrsel 
då...jag dök ner i bråddjupet kan man säga 

 
jag trodde jag hade hjärtinfarkt...hjärtklappning...gick ner i vikt...gick nog ner säkert tio 

kilo... psykiska besvär blev det ju tydligen med depression... ja det vart ju 
utmattningsdepression 

 
jag hade ont i fötterna...ont i bena...huvudvärk ständigt... jag hade högt blodtryck... magen 

var ju totalt paj...o svettades konstant...jag hade hjärtklappning 
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jag har fått metabolt syndrom...typ 2 diabetes...kulmage och depression 
 
 

spänningarna i kroppen gjorde att jag fick värk i rygg nacke och händerna... jag blev 
deprimerad 

 

3.1.4 Undvikande 
I stor utsträckning uppgav kvinnorna att de undvek social kontakt under tiden som utbrända. 

De berättade att de inte ville tala i telefonen eller gå i affärer av rädsla för att möta på vänner 

och bekanta. Detta växte fram då kvinnorna var mitt i utbrändheten. 

 

jag isolerade mig... jag hade inte lust att prata med nån... jag ville inte prata i telefon  
 

man vart ju rädd gå i affärer där folk kände igen mig... jag tyckte det syntes på mig liksom att 
jag mådde så dåligt  jag kunde inte hantera det... 

 
jag var skräckslagen för telefonen och brev... att möta kolleger i affären 

 
ville inte vara bland folk och inte i stressiga situationer... orkade bara träffa någon i taget... 

 
Jag ville byta arbetsplats...då blir det roligt igen 

 

3.1.5 Bristande kontroll/självtro 
När kvinnorna tänkte tillbaka på tiden som utbrända berättade de att känslan av bristande kon-

troll och/eller tro på sig själv var närvarande under hela förloppet. Känslan av att känna sig 

värdelös, lat, som att man håller på att bli galen, trött på sig själv o.s.v. fanns närvarande hos 

samtliga kvinnor under tiden som utbrända. 

 

saker började glida mig ur händerna... och så skämdes jag tror jag... man känner sig så totalt 
misslyckad så man vill inte träffa folk överhuvudtaget... man tror man håller på att bli galen 

 
förvirrad... ofokuserad... det är ju nästan så man kräks på sig själv till slut... självkänslan 

försvinner ju väldigt mycket 
 

det var nog en process som jag sakta liksom skruvades neråt  det var känslan... maldes ner på 
nåt sätt sakta... det var känslan 

 
Först var det alldeles tillräckligt med stimulans att titta på mina gula sovrumstapeter... jag 

kände mig tom mycket ensam ovärdig och skämdes... en slags väntan på att jag skulle bli mig 
själv igen 
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Jag ville kräkas och allt var verkligen nattsvart... det dåliga samvetet och känslan av att vara 

lat och inte kunna skärpa till sig var påtaglig 
 

3.1.6 Yttre reaktioner 
Kvinnorna berättade om vilka reaktioner som uppstått från omgivningen då de var utbrända 

och hur de minns reaktionerna efter tiden som utbrända. De berättade om reaktioner från fa-

miljen och om hur kolleger och vänner reagerat på det tillstånd de var i. 

 

det kunde man ju förutse du har ju så många bollar i luften...eller stackars dig kan jag göra 
någonting fast ingen visste egentligen vad dom kunde göra... det var svårt för alla... jag har 

en bror som sa att jag blev en skugga 
 

det blir ju en jätte jobbig situation för hela familjen... barnen var väl rädda när jag var 
ledsen... jag var mycket ledsen... men jag var väldigt ärlig till dom och förklara att det var 

genom att jag var utmattad... nära och kära ville ju hjälpa men dom kunde ju inte 
 
 

det har inte känts som att dom har brytt sig så mycket...ingen i familjen har blivit så där som 
jag har märkt att man har blivit i andra familjer... men dom försökte så gott dom kunde 
 

någon berättade om sina egna erfarenheter av samma situation 

 
de (arbetskamraterna) tyckte det var skönt när sjukskrivningen kom 

 

3.1.7 Sammanfattning 
Temana svarar på de flesta frågorna som fanns under frågeområdet utbrändhet i intervjugui-

den. Några av frågorna överlappar varandra och tolkas som att tiden precis innan och i början 

av utbrändheten går in i varandra. Hur kvinnorna upplevde tiden precis innan utbrändheten 

verkar även vara startskottet för tiden som utbrända. De symtom som kvinnorna upplevde in-

nan de blev sjukskrivna, så som koncentrationssvårigheter och trötthet var symtom som mer 

eller mindre hängde kvar under hela förloppet och i vissa fall även efter återhämtningen. De 

sociala inskränkningarna som kvinnorna upplevde verkar ha begränsats till tiden som utbrän-

da, medan vissa av de fysiska symtomen lever kvar än i dag hos några av kvinnorna. Kvinnor-

na har beskrivit utbrändheten som en process inom dem som under hela förloppet bearbetats 

och som kvinnorna fortfarande i viss mån bearbetar. 
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3.2 Coping  
Som utbrända använde kvinnorna olika copingstrategier för att hantera sina situationer. Några 

av kvinnorna gick i samtal, individuella eller gruppsamtal. Två av kvinnorna läste om andra i 

samma situation och informerade sig om metoder och olika verktyg att ta till för att hantera 

utbrändheten. Två andra kvinnor använde sig av yoga och avslappningsövningar som hante-

ringsmetoder. Samtliga kvinnor berättade att promenader och aktiviteter ute i naturen har 

hjälpt dem att hantera sin utbrändhet och finna lugn och tid för sig själva. Under analyserna 

av frågeområdet framkom information som kunde delas in i fyra teman. Dessa teman var so-

cialt stöd, samtal, information och naturen/fysisk aktivitet. I intervjuerna framgick det även att 

kvinnorna använt sig av både problemfokuserad coping där de försökte öka resurserna och 

minska stressorerna, samt emotionsfokuserad coping där kvinnorna lärde sig att lyssna på 

kroppens signaler och hantera känslorna som uppkom i samband med stress. 

3.2.1 Socialt stöd 
Under tiden som utbrända upplevde de flesta av kvinnorna att de fick bra socialt stöd från nä-

ra och kolleger. Stödet som kvinnorna upplevde hade stor inverkan på deras motivation att 

hantera utbrändheten. Både stöd från familj och vänner och stöd från arbetskamrater och ar-

betsgivare visade sig vara viktiga faktorer för kvinnornas hantering av utbrändheten. 

 

jag har en arbetskamrat som ringde mig jämt och vi jobbade jättenära ihop och jobbar 
fortfarande nära ihop som var helt fantastisk... min arbetsgivare också som var väldigt bra... 

jag hade nog mest stöd i min man...mina barn dom fick mig att överleva... 
 

vänner och arbetskompisar och familjen har jag haft stor hjälp med... för det är väldigt viktigt 
att ha dom här riktiga medmänniskorna dom här bra vännerna runt omkring som förstår en... 

hade jag inte haft så bra arbetskamrater så hade jag inte kunnat ha kvar företaget 
 

min mamma har jag kunnat prata med och med min man och en syster... dom har varit mina 
bollplank... arbetsgivaren tycker jag var väldigt tillmötesgående på det sätt dom kunde vara 

det...det fanns en god vilja från deras sida 
 

en vän som tillkom i slutet av första sommaren som jag fick vara på landet hos... sitta och 
dumglo mot den gröna skogen prata hur mycket jag ville lyssna på klassisk musik vi åt gott 

och jag fick kroppskontakt... blev hållen om skinn mot skinn 
 

omtanke fick jag 
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3.2.2 Samtal 
Både på egna initiativ och andras initiativ har fyra av kvinnorna gått i olika typer av samtal 

för att hantera utbrändheten. På dessa samtal fick de olika verktyg och råd som fungerade som 

copingstrategier. Dessa samtal fungerade som en del av den problemfokuserade copingen där 

kvinnorna sökte råd och verktyg för att hantera utbrändheten, men också som en del av den 

emotionsfokuserade copingen då några av kvinnorna fick kognitiva, mentala och beteende-

mässiga verktyg att hantera situationen. 

 

jag fick väldigt fort kontakt med företagshälsovården... jag såg fram emot att komma till 
beteendevetaren det var skönt att komma dit... jag var väldigt trygg  jag litade på honom... jag 

fick läxor hela tiden... första läxan var att jag inte fick bestämma nånting överhuvudtaget 
under hela dagen... jag fick en mening... att acceptera dagen idag...  

 
jag sökte mycket terapeut då... kognitiv terapi blandat med vanligt samtal... det var ju mycket 
utrensning att jag fick gå dit och prata med någon professionell...det gör ju otroligt mycket... 
de fick vara soptunnan säger jag... jag gick på mindfulness...medvetenhetskurs gick jag också 

 
företagshälsan hade en psykolog som jag gick hos hela tiden...jag fick gå i kognitiv terapi... 
dom hade en grupp på ett sjukhus så jag åkte dit... så gick jag stresshantering i kommunens 
regi... då hade vi träffar på trevliga ställen och gick igenom avslappningsövningar och sånt 

där 
 

jag fick remiss till en grupp som bestod av sex andra utbrända personer... vi träffades två 
gånger i veckan i fjorton veckor under ledning av en sjukgymnast som utarbetat ett speciellt 

program för den här typen av patienter 
 

3.2.3 Information 
Fyra av kvinnorna har själva informerat sig en hel del om vad det innebär att vara utbränd, hur 

det kan vara och vad man kan göra åt det. Genom att informera sig om utbrändhet ville kvin-

norna öka resurserna att hantera sin egen utbrändhet, vilket var en del av den problemfokuse-

rade copingen. 

 

genom jag har det jobb jag har och den kunskap jag har och jag har läst så otroligt mycket 
gör att jag har en annan förståelse för varför jag gör som jag gör ibland 

 
jag läste väldigt mycket om andra i samma situation... jag har läst mycket... jag har kämpat 

för att få den tid jag behövt... 
 

jag skaffade en liten bok om just rehabilitering av utbrända och kollade i den att det var så 
här det var och kunde vara...  
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jag läste mat för hjärnan och försökte äta rätt... planerade in lagoma möten med vänner, 
levande musik, bra mat, sömn och vackerterapi (se vackra saker) i min kalender så att varje 

vecka skulle innehålla lagom mängd av alla sorter 
 

3.2.4 Naturen/fysisk aktivitet 
Under intervjuerna berättade kvinnorna om vad som varit viktigt för dem under tiden som ut-

brända.  De betonade alla att det var viktigt att finna tid för sig själv och att hitta aktiviteter 

som ingav lugn och tid för att se in i sig själva. Alla kvinnorna använde sig av naturen som en 

resurs att få ”egentid” och för att finna lugn och balans i tillvaron. Två av kvinnorna utövade 

yoga och meditation/mind-fulness som avstressande aktiviteter för att finna lugn.  

 

jag är ju väldigt mycket trädgårdsintresserad... jag håller på väldigt mycket med växter och 
sånt det är min stora passion... örter och sånt... så det har jag också haft... för att kunna 

hantera mig själv... gå ut och jobba i trädgårdslandet ett tag...kommer in och är harmonisk 
och lugn igen då... jag har en dejt med mig själv 

 
 

jag är mycket ute på promenader... mycket ut i naturen... jag var väldigt beroende av ljuset... 
min hund faktiskt å dom här promenaderna... mycket faktiskt vara i mig själv också... yogan 

har hjälpt mig mycket och jag gick på mindfulness  
 

meditation... yoga... avslappning... jag promenerade mycket för det var skönt att komma ut 
när jag blev bättre satte jag i gång att rida... det var bra...psykiskt var det väldigt bra med 

ridning... det var roligt... naturen har varit helande i det hela...  
 

jag gick långa promenader i naturen... jag planerade in grönterapi frisk luft och motion 
 

jag går långa promenader 
 

3.2.5 Sammanfattning 
Undertemana i detta avsnitt behandlar frågorna under frågeområdet coping och svarar på de 

frågor som ställdes utifrån intervjuguiden.  Utifrån intervjuerna har ett antal copingstrategier 

framträtt. Dessa copingstrategier har varit problemfokuserade i form av samtal och informa-

tion då kvinnorna ventilerat sina problem med utomstående och bett om råd och stöd, samt in-

formerat sig om utbrändhetens olika skeden. Emotionsfokuserad coping har uppstått då två av 

kvinnorna har ägnat sig åt yoga, som är en form av meditation och fysisk aktivitet. Kvinnorna 

har vidare sökt socialt stöd och sökt sig ut i natur och trädgård för distraherande aktiviteter. 

Yoga och meditation/mindfulness har också använts som strategier för att hantera stressen. 

Kvinnorna berättade att några av dessa strategier, bland annat yoga och aktiviteter i natur och 

trädgård, använts även efter återhämtningen från utbrändheten. 
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3.3 Förändring 
Här beskrivs vad kvinnorna upplevt efter tiden som utbrända då de är tillbaka i arbetslivet. 

Det framkom fem teman under analyserna som berör förändringar i kvinnornas arbetsliv och 

liv. Dessa teman indelades i svårigheter att vara tillbaka i arbetslivet, självmedvetenhet, änd-

rade tankebanor, ökad självkänsla och coping efter utbrändheten. 

3.3.1 Svårigheter att vara tillbaka i arbetslivet 
För fyra av kvinnorna har det funnits svårigheter med att vara tillbaka i arbetslivet efter tiden 

som utbrända. Utbrändheten har satt spår i kvinnornas arbetsliv och påverkat hur de upplever 

arbetet och arbetsomgivningen. Den femte kvinnan kom aldrig helt tillbaka till arbetslivet in-

nan pension, men känner ändock av utbrändheten än idag. 

 

utbrändhet kommer alltid ligga och pyra... det är hela tiden en kamp... det gäller att inte bli 
den där överambitiösa personen... genom att man ställer stora krav på sig själv kan man lätt 
hamna i att tänka negativa tankar... att allting är ett hot eller att det inte går... jag har bra 

arbetskamrater...som vågade möta mig 
 

när det blir för rörigt för mycket ljud för många saker samtidigt... när fler pratar med mig 
samtidigt det går inte heller... då är det ungefär som ljuset slocknar för mig... man har ju 

himla lätt att falla tillbaka...men de (arbetskamraterna) har verkligen ställt upp 
 

jag är skör fortfarande... jag tror inte egentligen att man blir samma person igen... det här 
med huvudet...det känns som man är skadad...som nån sorts hjärnblödning eller nåt... 

jag få hela tiden vara på min vakt och kolla mig själv... 
 

 det som hänger kvar är en sorg över att inte längre känna samma entusiasm och 
engagemang 

 
jag lider fortfarande av stressymptom när det händer mycket och har fortfarande problem 

med planering och pappersarbete 
 

3.3.2 Självmedvetenhet 
Kvinnorna uppgav att de efter utbrändheten blivit mer självmedvetna och att de idag lyssnar 

mer på sitt inre och kroppens signaler. Genom emotionsfokuserad coping lärde sig kvinnorna 

att lyssna på kroppen och hantera de känslor som uppkommer i samband med stress. 

 

jag har en annan förståelse för varför jag gör som jag gör ibland...för det blir ju så att har 
man en gång varit utbränd så har man väldigt lätt för att ramla dit eller man känner att hela 
kroppen kör i gång...och då gäller det att backa direkt dra i handbromsen och backa backa 

backa... 
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jag är som skalman...jag jämför mig jättemycket med han...så fort jag blir hungrig måste jag 
ha mat för att annars funkar jag inte... så fort jag blir trött då måste jag vila...så jag lyssnar 

ju väldigt inåt vad kroppen behöver 
 
 

jag tränar stundligen på att bli mer självmedveten...jag planerar in egentid i kalendern... det 
har blivit en väldigt intressant livsresa... man kommer ut på andra sidan och kan säga att jag 
har lärt mig gräsligt mycket om livet och mig själv... man lär sig att bryta gamla mönster som 

man har haft 
 

jag har blivit mer varsam med mig själv... mer medveten om att jag praktiskt skall ta mina 
känslor och reaktioner på allvar -  inte bara teoretiskt som tidigare 

 
jag försöker att leva ett lugnt liv och inte ställa för stora krav på mej själv. 

 

3.3.3. Ändrade tankebanor 
Några av kvinnorna uppgav att de ändrat på sitt sätt att tänka om arbetet och livet. Efter ut-

brändheten har jobbet fått en annan betydelse för dem. 

 

jag är anställd på fyrti timmar och tar betalt för fyrti timmar... och om arbetsgivaren lägger 
på mig mera arbetsuppgifter som inte jag klarar av på fyrti timmar då är det faktiskt inte mitt 
problem... att värdera att ett jobb är ett jobb och familjen är livet...och det är nog den största 

förändringen...jobbet kommer i andra hand 
 

arbeta mycket lugnare gör jag...och just att hinna med fysiskt...och mentalt kan man säga... vi 
delar på ansvarsuppgifter... jag kan delegera bort mer än vad jag har gjort...det gäller ju 

verkligen att tänka före innan man gör nånting och det har jag väl inte heller gjort så mycket 
före... men där har jag ändrat mig ganska mycket och inte säga ja på en gång...så att säga att 

jag får tänka på saken å fundera lite och väga om det är plus eller minus för mig själv 
 

arbetet är ett arbete och inte jag...  

3.3.4 Coping efter utbrändheten 
Fyra av kvinnorna har återvänt till arbetslivet och berättade att de nu efter tiden som utbrända 

fortfarande använder sig av copingstrategier för att undvika att bli utbrända på nytt. Problem-

fokuserad coping och emotionsfokuserad coping är strategier som finns kvar hos kvinnorna 

och som hjälper dem att handskas med stress i livet idag. 

 

 jag kan säga nu att nu skiter jag i det här nu går jag ut och går en promenad... sen använder 
jag mig fortfarande av acceptera dagen idag när huvudet börjar snurra...då kan jag sätta mig 

ner i två minuter och bara köra min meditationsdel då... det gäller att ta fram dom här 
psykiska verktygen då för att kunna bromsa 
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jag kör ju yoga tre gånger i veckan... genom yogan fick jag balansen att inte hiva upp mig för 
mycket och stressen vart ju mycket bättre... jag är mycket ute på promenader...och jag vilar 
när jag kommer hem från jobbet...tar en paus mitt på dan det är den som gör att jag rensar 

och känner att jag får orken att fortsätta annars får jag huvudvärk och väldigt trött 
 

jag tränar dagligen på att känna efter hur jag gör hur jag förhåller mig till saker och ting hur 
det känns i kroppen... jag saktar in på något sätt... sen jag har själv hållt på med yoga sedan 

70-talet... 
 

tar pauser och ser till att ledig tid är ledig tid... jag stannar upp och bestämmer vad jag vill 
och vad jag är beredd att göra 

 

3.3.5 Ökad självkänsla 
Några av kvinnorna uppgav i intervjuerna att de efter tiden som utbrända uppskattar saker och 

ting i omgivningen på ett annat sätt och att de finner styrka och ökad självkänsla i likväl små 

som stora saker de åstadkommer.  

 

alltså dom här småsakerna blir så stora...klarar jag av när jag kommer hem från jobbet att 
inte tänka på jobbet då har jag vunnit första pris...man får sätta upp såna där mål i sig själv... 
små belöningar... alltså man måste kunna ha en humor i det också att kunna lite skratta åt sig 

själv...att inte trycka ner sig själv när man gör sina misstag 
 

det var viktigt att övervinna rädslan... när man kände att självkänslan var dålig när man hade 
klarat en grej då betydde det mycket att jag klarade det där idag alla fall... 

 
teoretiskt kunde jag det mesta, visste och förstod, men jag hade inte integrerat det i mitt 

praktiska handlande för egen del... det leder också till en praktisk utövning av självkänsla... 
jag är bra nog 

 

3.3.6 Sammanfattning 
Dessa underteman täcker till stor del de frågor som ställdes under området förändring i interv-

juguiden. Kvinnorna framhöll att det finns vissa svårigheter med att vara tillbaka i arbetslivet 

och att det är en ständig kamp för att hålla sig kvar. Trots detta berättade kvinnorna att de 

upplever skillnader i deras syn på både arbetslivet och i sig själva. De ansåg att de blivit mer 

självmedvetna och att de lyssnar mer inåt och på kroppens signaler. Kvinnorna betonade att 

de upplever ett lyft i självkänslan och att även de små framstegen betyder mycket. De påpe-

kade alla att det är en skör tråd de går på och att snedsteg sker, men att de nu har erhållit de 

verktyg som behövs för att rätta till snedstegen i tid innan de hinner falla så djupt som de tidi-

gare gjort.  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
Syftet med studien var att undersöka hur utbrändhet kan upplevas ur ett somatiskt, psykiskt 

och socialt perspektiv samt vilka copingstrategier som tillämpats för att kunna återgå till arbe-

tet. Studien fokuserade på kvinnors upplevelser av utbrändhet före, under och efter tiden som 

utbrända samt vad dessa kvinnor använt för strategier för att återgå till arbetet och för att und-

vika att bli utbrända på nytt. Analys av somatiska, psykiska och sociala symtom har kopplats 

samman med copingfaktorer utifrån ett somatisk, psykiskt och socialt perspektiv samt den 

transaktionella modellen, self-efficacy teorin och teorier om naturens och den fysiska aktivite-

tens betydelse för hälsan. Datan analyserades också utifrån kvinnornas upplevelser av ut-

brändheten före, under och efter sjukdomsförloppet. 

 Kvinnorna uppgav alla att utbrändheten var en process inom dem som under hela förloppet 

bearbetades och som fortfarande bearbetas. Samtliga kvinnor upplevde somatiska, psykiska 

och sociala symtom under utbrändheten och i viss mån i efterhand. Alla kvinnorna uppgav 

trötthet som ett starkt somatiskt symtom, medan andra somatiska symtom varierade från yrsel, 

värk i leder och i kroppen till metabolt syndrom, diabetes typ 2 och kulmage. I några fall var 

det de somatiska symtomen som var startskottet för tiden som utbrända t.ex. yrselattacker, 

svimning och värk, medan det i andra fall var de psykiska symtomen som tydligast markerade 

inledningen på utbrändheten.  

 De psykiska symtomen hos kvinnorna uppgavs vara depression och ångest, koncentrations-

svårigheter och hos tre av kvinnorna uppstod minnesluckor. Gemensamt för alla kvinnorna 

var koncentrationssvårigheter. De uppgav att det var svårt att fokusera, släppa tankarna på 

jobbet och koncentrera sig. De tre kvinnor som uppgav att minnet svek dem berättade att de 

glömde bort möten, papper och gjorde saker fel som de aldrig gjort förut. I samtliga kvinnors 

berättelser framgick även att tron på sig själv var svag och att de upplevde känslor av miss-

lyckade eller ovärdighet, dåligt samvete eller skam.  

 Fyra av kvinnorna sa i intervjuerna att de under tiden som utbrända drog sig tillbaka, isole-

rade sig eller kände en viss rädsla för social kontakt. De uppgav att de inte ville träffa folk, gå 

i affärer där risken för att träffa bekanta var stor eller svara i telefonen. Känslan av att vara lat, 

misslyckad eller ovärdig bidrog till viss del till tillbakadragandet och rädslan för social kon-

takt. Reaktionerna från omgivningen var blandade men tre av kvinnorna uppgav att familjen 

blev hårt drabbad, att det var “en jätte jobbig situation för hela familjen”. Kvinnorna 
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berättade att folk ville hjälpa till men inte visste hur och i ett fall uppgav en kvinna att det var 

en lättnad för omgivningen när sjukskrivningen kom.  

 Genom att använda den transaktionella modellen om kognitiv värdering visade resultatet 

att känslorna som uppstått under tiden som utbrända värderades som okontrollerbara och 

stressande. De upplevde att saker gled dem ur händerna, att det var svårt att fokusera och att 

de tappade koncentrationen. Då dessa känslor uppstod värderades situationen primärt som 

stressande. Följden av den primära värderingen ledde till sekundär värdering då kvinnorna ut-

värderade sina copingresurser.  

 I samband med utbrändheten uppgav kvinnorna att tron på sig själv var mycket låg och att 

känslor av värdelöshet och misslyckande var närvarande. De upplevde låg self-efficacy. Un-

der förloppets gång, då kvinnorna erhöll olika copingstrategier och ändrade sina beteende-

mönster, ändrades sakta också tron på den egna förmågan. Tre av kvinnorna berättade att det 

kändes som att vinna första pris att nå små mål de satt upp för sig själva, att de är bra nog. Att 

inte tänka på jobbet när de kommit hem eller att övervinna rädslan och orka med en aktivitet 

blev praktisk utövning av tron på sig själv.  

 Resultatet visar vidare att copingstrategierna  förändrades över tid, från utbrändhetens bör-

jan till dess att kvinnorna återhämtat sig. Vid förloppets början sökte kvinnorna verktyg att 

hantera utbrändheten och öka resurserna att handskas med stressorerna. Detta inbegrips i 

problemfokuserad coping. Genom samtalsterapi fick fyra av kvinnorna hjälp med att öka re-

surserna och på så sätt minska stressorerna. Fyra av kvinnorna informerade sig själva om ut-

brändhet och fick då råd och verktyg som hjälpte dem att minska stressorerna i omgivningen. 

Kvinnorna planerade t.ex. in ”egentid” i kalendern, läste om rehabilitering av utbrända och 

läste om hur viktig kosten är.  Vidare använde sig fyra av de fem kvinnorna av emotionsfoku-

serad coping i form av socialt stöd och även här information som de själva sökte. Genom att 

informera sig om hur utbrändhet kan se ut erhöll kvinnorna en förståelse för förloppet och si-

na egna beteendemönster och kunde på så sätt börja förändra sitt beteende. Via socialt stöd 

fick de emotionell och fysisk närhet och kunde prata om problemet med nära och kära. Såle-

des kunde kvinnorna försöka hantera känslorna som uppkommit under utbrändheten genom 

stöd från omgivningen. Två av kvinnorna använde sig av yoga och meditation/mindfulness 

för att hantera stressorerna. Genom dessa aktiviteter upplevde de att de fick verktygen att 

minska stressorerna och handskas med känslorna som uppkommit i samband med utbrändhe-

ten och att aktiviteterna minskade stressen de kände. 

 Under tiden som utbrända sökte sig samtliga kvinnor ut i naturen, trädgårdsarbete eller på 

långa promenader. En kvinna betonade hur viktig hennes hund varit och promenaderna med 
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denna, en annan berättade att hon återupptagit ridning och fann detta mycket effektivt. Aktivi-

teterna i naturen fungerade som avkoppling och en distraherande faktor för att kvinnorna 

skulle få ensamtid och hinna se in i sig själva eller hinna finna lugn och harmoni igen.  

 Då kvinnorna återhämtat sig från utbrändheten övergick copingstrategierna alltmer till att 

inbegripa bara emotionsfokuserad coping. Då kvinnorna erhållit de resurser som krävdes för 

att minska stressorerna i omgivningen inriktade de sig mer på att bibehålla nya beteendemön-

ster och känna efter hur kroppen reagerade vid olika stressiga situationer. Genom emotionsfo-

kuserad coping blev kvinnorna varse sina känslor och reglerade dessa utefter hur de värdera-

des, stressande eller inte. 

4.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa somatiska, psykiska och sociala symtom som uppstår i sam-

band med utbrändhet, samt de copingstrategier som används för att hantera utbrändheten. Re-

sultatet visar att utbrändhet är en process mellan individen och miljön som pågår under mer 

eller mindre lång tid I enlighet med Lazarus och Folkman (1984) visar alltså föreliggande stu-

die att det är transaktionella processer mellan individen och miljön som leder till stress. Detta 

beroende av att individen värderar situationer som uppstår i miljön som hotfulla, skadliga el-

ler utmanande. I studien följer vi kvinnornas väg från de första symtomen på utbrändhet, ut-

brändhetens olika uttryckssätt, till vägen ut ur utbrändheten och tillbaka till arbetslivet.  

4.2.1 Somatiska, psykiska och sociala symtom 
Resultatet visar att somatiska symtom, t.ex. värk och diabetes, som informanterna upplevde är 

i enlighet med symtom som tidigare beskrivits av bland andra Lundberg och Wentz (2004). 

Författarna tar bl.a. upp att diabetes är en följd av bukfetma som uppstår då kortisolnivåerna 

varit höga under en längre tid. Rubbningar i kortisolutsöndringen påverkar ämnesomsättning-

en och kan leda till insulinresistens som i sin tur kan leda till diabetes. 

 De psykiska symtomen, t.ex. depression och koncentrationssvårigheter, som upplevdes av 

informanterna har tidigare framställts av bland annat Agervold (2001) och Maslach och Leiter 

(1999, 2008) som symtom närvarande vid utbrändhet. Agervold (2001) påpekar att de negati-

va känslor som uppstår i samband med utbrändhet ofta leder till nedstämdhet, psykisk trötthet, 

uppgivenhet m.m. Dessa känslor kan resultera i verklig depression. Koncentrationssvårigheter 

och irritation är också vanliga reaktioner vid utbrändhet då känslomässiga reaktioner smittar 

av sig både i hemmet och på arbetet.  

 Sociala symtom i form av isolation och ovilja att prata med andra har tidigare tagits upp 

som symtom vid utbrändhet av bland annat Maslach och Leiter (1999) och Währborg (2002). 
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Maslach och Leiter tar upp hur utbrändheten tär på de sociala relationerna. De menar att van-

liga samtal kan bli negativt laddade, fientliga eller irriterade då utbrändhetens negativa käns-

lor smittar av sig. Som person drar man sig ofta tillbaka från arbete och sociala relationer bå-

de fysiskt och psykiskt p.g.a utbrändheten. Denna beskrivning som Maslach och Leiter (1999) 

gör får stöd i föreliggande studie när kvinnorna berättar om oviljan att möta andra, om irrita-

tion och isolering. De uppgav att de drog sig tillbaka, inte ville gå i affärer eller prata i tele-

fon, utan bara “vara i fred”. 

4.2.2 Kognitiv värdering 
Av resultatet i studien kan vi utläsa att kvinnorna upplevde starka symtom, såväl fysiska som 

psykiska, i startskedet av utbrändheten. De beskrev t.ex. svimning, yrsel, värk, koncentra-

tionssvårigheter och ångest som symtom som ledde till att de värderade sin situation. Symto-

men utlöste en primär värdering av situationen. Lazarus och Folkman (1984) menar att kogni-

tiv värdering är processen då vi kategoriserar en situation och dess olika aspekter i relation till 

vårt eget välbefinnande. Då en situation värderas som stressande, d.v.s. skadlig, hotfull eller 

utmanande, sker en primär värdering. Park och Folkman (1997) skriver att det är människans 

tro på att kunna kontrollera situationen som styr om situationen värderas som positiv, ofarlig, 

eller negativ och stressande. Resultatet i denna studie stöds av Lazarus och Folkman (1984) 

och Park och Folkman (1997) då kvinnorna uppgav att de kände bristande kontroll och kon-

centrationssvårigheter i samband med utbrändheten. Resultatet kan tolkas som att kvinnornas 

känslor primärt värderades som stressande p.g.a. de symtom och känslor som uppstod.  

 Enligt Lazarus och Folkman (1984) följs primär värdering av sekundär värdering vilket in-

nebär att personen utvärderar situationen för att ta reda på vad som kan göras för att hantera 

den. Vid sekundär värdering tas alla copingresurser i beaktande för att man ska komma fram 

till vilken copingstrategi som bäst kan appliceras på situationen. I rådande studie utvärderade 

kvinnorna de copingresurser som fanns till hands då situationen värderats som stressande. Se-

kundär värdering efterföljde således primär värdering. 

4.3.3 Coping 
Resultatet visade att kvinnorna använde både problem- och emotionsfokuserad coping med 

framgång. Lazarus och Folkman (1984) skriver att båda dessa copingstrategier både kan un-

derlätta och hindra copingprocessen, och att de ofta samverkar.  

 Inledningsvis användes problemfokuserad coping för att hantera de symtom som uppstått. 

Fyra av kvinnorna gick i samtal där de fick ytterligare resurser och råd av beteendevetare/tera-

peuter att hantera sin situation. Vidare informerade sig dessa fyra kvinnor om hur utbrändhet 
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kan se ut. De läste om andra i samma situation och om metoder och tips för att hantera ut-

brändheten. Odgen (2007) skriver att rådgivning och information är två typer av problemfo-

kuserad coping som används för att minska stressorer eller öka resurserna att hantera stresso-

rerna. Resultatet i föreliggande studie där kvinnorna använde problemfokuserad coping för att 

minska stressen, stöds av Tyson et.al. (2002) där forskarna i sin studie kom fram till att prob-

lemfokuserad coping är effektivt som buffert vid arbetsrelaterad stress.   

 Socialt stöd var en copingresurs som visade sig vara viktig för kvinnorna. De fyra som 

uppgav att de sökte stöd fick det av familjemedlemmar och arbetskolleger. Kvinnorna beto-

nade att stödet de erhöll var viktigt för deras välmående. Detta resultat stöds av Shinn et.al. 

(1984) som fann att socialt stöd var väldigt effektivt då utbrändhet motarbetas och av Button 

(2008) som fann att socialt stöd hade positiv inverkan på hälsan vid upplevd stress. 

 Som en del av den emotionsfokuserade copingen sökte sig samtliga kvinnor ut i naturen, 

på promenader, ridturer eller till trädgårdsarbete, som en strategi att hantera känslorna inom 

dem. Kvinnorna berättade att det var ett sätt för dem att få ”egentid” och tid att se in i sig själ-

va. Stöd för detta återfinns i Kaplan och Kaplans (1989) undersökning om naturens inverkan 

på välbefinnande, då de fann att det bästa sättet att återhämta sig och få ny psykisk energi är 

genom att vistas i naturen. Grahns (1991) studier stödjer också detta då han i sina studier fun-

nit att naturen erbjuder lugn, harmoni, tystnad och en visuellt stimulerande omgivning.  

 Två av kvinnorna fann yoga och meditation/mindfulness effektiva som copingresurser. De 

fann att dessa metoder hade en avslappnande och avstressande effekt. Studier utförda av West 

et.al (2004) stödjer denna studies resultat då de påvisade att yoga hade en avstressande och 

positiv effekt på välmåendet. Smith med kolleger (2007) undersökte yogans inverkan på 

stress och välmående i sin studie och kom fram till att yoga var en framgångsrik metod för att 

hantera stress och öka välmåendet, vilket också stödjer föreliggande studies resultat. 

 Då kvinnorna återhämtat sig och fyra av dem återgått till arbetslivet, berättade de att de 

fortfarande använde copingstrategier för att motverka utbrändhet. De metoder som framträdde 

tydligast var promenader och arbete i naturen samt fysisk aktivitet så som ridning och yoga. 

Detta kan tolkas som att kvinnorna i viss utsträckning fortfarande använder problemfokuserad 

coping och emotionsfokuserad coping i samverkan för att motarbeta utbrändhet. Kvinnorna 

berättade att de tar fram “dom här psykiska verktygen för att kunna bromsa”, “stannar upp 

och känner efter” för att sedan agera därefter. Eftertanken och de psykiska verktygen är en 

del av den problemfokuserade copingen som de erhållit via samtal och information. Handling-

en därefter, i många fall promenader och pauser, är en efterföljande emotionsfokuserad co-

ping.   
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 Denna undersökning, där de medverkande kvinnorna varit sjukskrivna för utbrändhet, visar 

hur problem- och  emotionsfokuserad coping sällan sker var för sig. Dessa två strategier sam-

verkade och man kan dra slutsatsen att emotionsfokuserad coping i många fall efterföljde 

problemfokuserad coping. Detta resultat stöds av Tennen et.al. (2000) där forskarna i studien 

på människor med reumatismliknande artrit undersökte daglig användning av problemfoku-

serad- och emotionsfokuserad coping och där de drog slutsatsen att problemfokuserad coping 

ofta efterföljdes av emotionsfokuserad coping och att emotionsfokuserad coping således skul-

le kunna förutses baserat på användningen av problemfokuserad coping.  

4.3.4 Self-efficacy- tron på den egna förmågan 
Resultatet i studien avläses som att kvinnorna upplevde bristande självtro under förloppet. De 

uppgav att självkänslan var låg, att de upplevde tomhetskänslor och känslor av misslyckande. 

Kvinnorna uppgav att de saknade kontroll (se Kognitiv värdering) vilket kan kopplas till 

Banduras (1997) teori om self-efficacy. Låg tro på den egna förmågan att hantera en situation 

leder till stress och minskad funktionalitet. Stressreaktioner styrs till stor del av tron på om si-

tuationen kan kontrolleras. Bandura (1997) skriver att okontrollerbara händelser korrelerar 

med försämrad hälsa.  

Kvinnorna i föreliggande studie rapporterade att de under utbrändheten haft en låg känsla av 

kontroll och tro på sig själv. I enlighet med Bandura (1997) ledde kvinnornas känslor till 

stressresponser och försämrad hälsa.  

 I studien uppgav kvinnorna att tron på den egna förmågan ökade i takt med att känslan av 

kontroll över situationen tilltog. Ju mer de upplevde att de klarade av desto högre blev tron på 

sig själv. Detta resultat är samstämmigt med studien som Endler med kolleger (2000) genom-

förde där de visade att det var förmånligt att ha kontroll över stressorer, och att det var vikti-

gare att uppleva sig ha kontroll än att faktiskt ha kontroll.  

4.4 Metoddiskussion 
Den valda metoden med personliga intervjuer har varit mest givande för att uppfånga kvin-

nornas berättelser. Syftet med studien var att belysa kvinnornas upplevelser av de symtom de 

upplevde vid utbrändheten, hur de hanterade sin situation och hur de upplevde förändringar i 

sig själva och omgivningen i efterhand. Personliga intervjuer stämde bra in på syftet och pas-

sade således bäst som metod. Enligt Kvale (1997) är samtalet mellan människor ett samspel 

där kunskap genereras via dialog. 

 För att erhålla intervjuer av god kvalitet ansträngde jag mig som intervjuare i att uppvisa 

känslighet så att informanterna skulle känna sig bekväma med att tala öppet och framföra sina 
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åsikter. Kvale (2007) menar att det är viktigt att personliga känslor och uttryck uppmuntras 

samtidigt som forskningsintervjun inte får övergå i ett terapeutiskt samtal som jag som inter-

vjuare inte hanterar.Vid intervjuerna har en viktig del varit att undvika att ställa ledande frå-

gor. Då transkriberingarna gicks igenom fann jag att mina gensvar och förtydliganden av utta-

landen skett i bekräftande eller frågande ton och att vad som kan uppfattas som ledande frågor 

förekom i undantagsfall.  

 Validitet är svårt vid kvalitativa undersökningar och forskare har haft diskussioner om be-

greppets relevans i förhållande till kvalitativ forskning (Bryman, 2001). Jag har valt begreppet 

tillförlitlighet som innebär att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att 

informanterna fått ta del av rapporten för att kunna bekräfta att jag som forskare uppfattat de-

ras beskrivningar på rätt sätt, så kallat respondentvalidering (Bryman, 2001). En brist i tillför-

litligheten är dock att jag själv utarbetat tolkningar och således har inte en dialog mellan flera 

kompetenta bedömare förts för att bilda samstämmighet (Kvale 1997). 

 Genom den valda analysmetoden växte teman fram utifrån bakgrundsinformationen som 

frågeområdena baserades på. Den insamlade intervjudatan sattes sedan in i de teman som växt 

fram. Resultatet i studien visade att olika faktorer som undersökts i studien framställts på ett 

riktigt sätt och bildat sammanhang. Då materialet, både nedskrivet och inspelat, gåtts igenom 

flera gånger under arbetsförloppet förbättrades chanserna att identifiera sammanhangen. Detta 

ses som en styrka i tolkningen av innehållet i rapporten.  

 I studien har kvinnor som varit utbrända deltagit. Syftet var att lyfta fram deras upplevelser 

och erfarenheter då dessa kan vara överförbara på andra i samma situation. Kvinnornas upple-

velser har haft liknande drag och genererat förhållandevis få teman som ändå belyser kvinnor-

nas känslor och erfarenheter. I studien är urvalet representativt för kategorin som studien fo-

kuserat på, emellertid är intervjuantalet litet. Större studier med fler intervjuer bör utföras för 

att kunna belysa utbrända kvinnors väg från utbrändhet tillbaka till arbetslivet. 

 En brist i studien är dock att kvinnorna varit sjukskrivna olika länge och att de har varit 

tillbaka  i arbetslivet olika länge. Att kvinnorna inte haft lika lång tid mellan sjukskrivningar-

na och nutid kan påverka kvinnornas minnesbilder av förloppet och således vara vridna.  

4.5 Allmän diskussion 
Intervjuerna med kvinnorna har åskådliggjort hur utbrändhet kan yttra sig och hur man kan 

hantera detta med hjälp av olika metoder. Kvinnornas erfarenheter är vitt skilda men ändå 

återfinns gemensamma drag och metoder i det kvinnorna återgivit. Hur kvinnorna fått hjälp 

skiljer sig åt då två av kvinnorna blivit hänvisade till företagshälsovården, två av kvinnorna 
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sökt hjälp och information på egen hand och en fick remiss till sjukgymnast. Samtliga kvinnor 

var dock i så pass dåligt skick att få hjälp var en nödvändighet för att nå förbättring. Faktorer 

som bidrog till att kvinnorna fick/sökte hjälp var de somatiska, psykiska och sociala problem 

de upplevde. Dessa bidrog till låg tro på sig själv, låg känsla av kontroll (self-efficacy) och att 

de värderade sin situation som stressande (kognitiv värdering). Då kvinnorna ökade sina re-

surser att hantera situationen, ökade även tron på sig själv och känslan av kontroll. Med den 

ökade självtron och kontrollen upplevde kvinnorna sig mer kapabla att hantera utbrändheten. 

Det som resultaten visar på, och som jag finner mycket intressant, är att kvinnorna upplever 

sig mer självmedvetna och att utbrändheten har lärt dem mycket. Det intryck kvinnorna gav 

mig var att de inte önskade någon annan detta öde, men att de själva hade gått starkare ur det, 

och med mer självinsikt än många.  

 Slutsatsen jag drar är att utbrändhet är något som måste motarbetas tillsammans med den 

som är utbränd. Arbetsgivaren, arbetskolleger och familjemedlemmar måste engageras och 

fungera som socialt stöd. Jag tror också att det är viktigt att förse den utbrände med olika, in-

dividuella, verktyg som hjälp att hantera situationen. Men viktigast av allt är nog förståelse 

och omtanke från omgivningen för den som drabbas. 
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5. Fortsatt forskning 
Att forska vidare i detta ämne vore intressant. Att undersöka copingstrategier vidare, i synner-

het att applicera naturen som copingresurs just vid utbrändhet. Kvinnorna pratade mycket om 

promenader och andra aktiviteter i naturen som välgörande. Det vore intressant att undersöka 

huruvida naturen som copingresurs skulle kunna avhjälpa symtom på utbrändhet genom att 

observera ett stort antal personer i början av, och mitt i utbrändhet, för att sedan utvärdera na-

turens inverkan på den kategorin människor. Vidare skulle det vara spännande att undersöka 

yoga som mer ingående copingresurs genom att följa ett antal utbrända personer i ett yogapro-

gram och att studera hur olika grader av kontrollen inverkar på stress.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Demografiska frågor 
 
1) Ålder 
2) Yrke 
3) Antal år inom yrket 
4) Hur länge var du sjukskriven för utbrändhet? 
 
Frågor relaterade till utbrändhet: 
 
a) Beskriv hur kände du dig innan du blev sjukskriven. 
b) Yttrade sig några särskilda symtom? 
c) Beskriv vad det var som gjorde att du kände dig utbränd.  
d) Var det någon särskild händelse som gjorde att det inte gick att arbeta längre, i sådana fall 
vilken? 

e) Påverkades din hälsa av utbrändheten, på vilket sätt? 
f) Upplevde du psykiska och/eller sociala problem under tiden som utbränd? Hur yttrade sig 
dessa? 

g) Hur reagerade dina nära i din omgivning?  
h) Hur upplevde du tiden som utbränd? 
 
 
 
Frågor relaterade till coping: 
 
a) Kan du berätta om hur du tänkte för att hantera utbrändheten? 
b) Fick du några särskilda råd eller verktyg som hjälp att hantera situationen? Vilka? 
c) Fick du stöd av nära och kära på vägen från utbrändheten tillbaka till arbetet? Hur? 
d) Använde du dig av särskilda strategier för att hantera utbrändheten? Vilka strategier? 
e) Fick du stöd av arbetskamrater/arbetsgivare? Hur såg stödet ut? 
f) Beskriva om du gjorde något speciellt för att må bättre? Någon positiv händelse eller något 

som kändes meningsfullt och hjälpte dig igenom dagarna? 
 
 
 
Frågor om förändring: 
 
a)Har du upplevt svårigheter med att vara tillbaka i arbetslivet? Vilka typer av svårigheter och 
hur hanterar du dessa? 
b)Använder du dig av några strategier för att undvika att bli utbränd på nytt? Vilka strategier? 
c) Har du blivit mer självmedveten? Hur då? 
d) På vilket sätt hjälper arbetskamrater/arbetsgivare dig att hantera arbetet efter utbrändheten? 
 
Övriga frågor: 
Vill du tillägga något mer? 
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev till deltagare i intervjuundersökning 

Hej! 

 Mitt namn är Victoria Stenbäck och jag skriver just nu mitt examensarbete i psykologi. 

Uppsatsen handlar om stress och olika metoder att hantera stress. Syftet är att ta reda 

på hur man tar sig ut ur utbrändhet och hur man undviker att bli utbränd igen.  

 Jag skulle vilja komma i kontakt med ett antal kvinnor som varit utbrända och är 

villiga att deltaga i studien. Jag kommer att intervjua deltagarna en och en, eller om så 

önskas, i grupp. Intervjuerna kommer att behandla stress och hur stress kan upplevas, 

samt metoder att hantera stressen. Intervjuerna kommer att ta mellan 30-60 min. 

Intervjuerna kommer att spelas in, men endast jag kommer ha tillgång till materialet 

och det kommer att förstöras så snart uppsatsen är klar. Alla som deltar kommer att 

vara anonyma i studien och kommer när som helst under intervjuns gång att kunna 

avbryta och avsluta intervjun. Om deltagarna önskar kommer arbetet att skickas till 

dem när det är färdigt. Det går bra att kontakta mig för frågor och intresse för 

anmälan. Det går också bra att skicka kontaktuppgifter till mig så kontaktar jag Er. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Victoria Stenbäck 

 

Borganäsvägen 9        Handledare Eva Boman 

776 31 Hedemora       Fil.Dr. i Tillämpad psykologi 

tel. 0735-293310        Lektor i Folkhälsovetenskap 

e-mail: v.stenback@gmail.com     026-648163 

 


