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Abstrakt 

 
Utmattningssyndrom är ett fenomen som först 2004 klassificerades som en sjukdom i Sverige. 
Statistik visar att 36 500 personer drabbas av utmattningssyndrom varje år i vårt land. 
Tidigare forskning visar att det finns fysiska och psykiska orsaker som påverkar 
sjukdomsbilden. Utöver dessa orsaker finns även social påverkan och samhällsnormer som 
bidrar till att en individ drabbas av utmattningssyndrom. Men framförallt är det arbetet och 
omgivningens påverkan som ses som den största bidragande orsaken till sjukdomen. Vi har 
därför genomfört en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats i form av semistruktuerade 
intervjuer, i syfte av att undersöka hur personer med en sjukdomshistoria av 
utmattningssyndrom ser på sjukdomen och vad de anser orsakade den. Vårt resultat visar på 
att respondenterna upplevde utmattningssyndrom som påfrestande och att kraven i arbetslivet 
kombinerat med kraven i privatlivet framhölls som en av de viktigaste orsaken till sjukdomen. 
Intervjupersonerna upplevde att det var påfrestande att träffa nya människor samt att 
arbetsgivaren inte gav det stöd i den utsträckning som våra respondenter behövde. Behovet av 
stöd från sin arbetsgivare samt sin omgivning var den tydligaste upplevelsen bland våra 
intervjupersoner. Samhällssynen och samhällsnormer om att individen alltid ska prestera, att 
ständigt vara glada och tillmötesgående kan vara en bidragande orsak till sjukdomen. Studien 
visar på att arbetsgivaren bör ta ett större ansvar och fungera som ett bra stöd för att en individ 
som drabbats av sjukdomen ska komma tillbaka till arbetet fortare och på ett bra sätt. Stödet 
från övriga omgivningen påverkar deras sjukdomsbild, där ett bra stöd resulterade i en 
snabbare rehabilitering för respondenterna. För att omgivningen ska kunna fungera som ett 
bra stöd krävs det att samhället tar sjukdomen på allvar. 
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1 INLEDNING 
 
1.1  Bakgrund 
Begreppet utbrändhet användes först i vetenskapliga sammanhang redan på 1970-talet av 
Herbert Freudenberger. Han arbetade ideelt som psykiatriker för att försöka hjälpa andra 
aktiva hjälparbetare som arbetade med narkomaner i New York. Under sin tid där upptäckte 
han tendenser hur dessa människor med mycket energi och starkt engagemang förlorade detta, 
och ur sina observationer skapadde han begreppet “burnout”. Genom att Herbert 
Freudenberger även drabbades av utbrändhet kunde han ge en bra beskrivning av denna 
sjukdom. Fenomenet “burnout” intresserade andra forskare, Christina Maslach använde denna 
term för sin egna forskning. Hennes studie grundar sig på olika yrkeskategorier i Kalifornien, 
USA och hon kom fram till olika teorier om utmattningssyndrom som vi går in närmare på i 
teoriavsnittet (Stressforskningsinstitutet 2015). Under 1990-talet började begreppet “utbränd” 
användas ofta som ett diffust begrepp för att förklara alla möjliga sjukdomstillstånd, från att 
individen beskriver sig som trött, till individer med cancer. Patienterna kunde även få 
diagnosen depression, som inom läkarvården medicinerades med antidepressiva medel som 
inte hjälpte individen. Det tog ända fram till 2004 innan utmattningssyndrom godkändes av 
Socialstyrelsen som en sjukdom i Sverige och kunde därmed hjälpa individerna som har 
drabbats (DU-projektet 2012:31). 

 
När en helt vanlig arbetsdag är över har cirka 100 personer blivit utbrända i Sverige. Under ett 
år får ungefär 36 500 personer diagnosen utmattningssyndrom i vårt land. Antalet 
långtidssjukskrivningar har ökat med 26 procent och fall med depression, utbrändhet och svår 
stress har ökat med hela 63 procent sedan tidigare år (Klokegård 2012). Att drabbas av 
utmattningssyndrom kan innebära risker längre fram i livet. Forskning visar på att individens 
känslighet för stress fortfarande var nedsatt sju år efter det att individen drabbades av 
utmattningssyndrom. Biologiska förändringar i kroppen kan ta upp till två år tills det hamnade 
i normalläge igen. Individer som varit långtidssjukskrivna har en fördubblad risk att drabbas 
av hjärt och kärlsjukdomar men även cancer under de närmaste 20 åren (DU-projektet 
2012:6). 

 
Arbetsmiljöverket (AV) visar på en kostnad på 388 000 kr per år för arbetsgivaren när en 
anställd drabbas av utmattningssyndrom. Andra symptom kring sjukdomen är känslomässig 
utmattning som då kan leda till konflikter på arbetsplatsen. Deras uträkning för konflikters 
kostnad på arbetsplatsen överstiger 300 000 kr per år, i detta räknas samarbetssvårigheter, 
produktionsförluster samt sjukskrivningar in (Arbetsmiljöverket 2015). Arbetsmiljön i 
organisationer styrs av arbetsmiljölagen vars ändåmål är att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagen (1977:1160) står det att det är 
arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö. Rehabiliteringen för 
utmattningssyndrom är svår och tar lång tid. Det är inte alltid individen kan komma tillbaka 
till sin tjänst utan förblir sjukskriven på heltid eller deltid. Därför är det viktigt för 
arbetsgivare och samhället att arbeta med att förebygga ohälsan för att minska risken att bli 
sjuk (DU-projektet 2012:42). 

 
Forskningen härleder delvis utmattningssyndrom till biologiska processer, såsom frisättning 
av signalsubstanser och stresshormoner och till kroppens immunsystem (DU-projektet 
2012:33f). Vi kommer emellertid inte undersöka de biologiska eller genetiska orsakerna i vår 
studie utan istället fokusera sociala faktorer och hur individerna har upplevt sin sjukdom. 
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Flera forskare härleder utmattningssyndrom till stress i arbetet. Dagens arbetsliv har blivit allt 
mer flexibel och arbetsgivarna strävar efter olika typer av flexibilitet. När en aktör på 
arbetsmarknaden betraktar en förändring som önskvärd betecknas den som flexibel. Det kan 
till exempel handla om en arbetsgivare som vill att den anställde skall vara mottaglig för nya 
arbetsuppgifter och se dessa som en ny utmaning, snarare än som något som är påfrestande. 
En sådan anpassning innebär flexibilitet för arbetsgivaren men instabilitet för arbetstagaren 
(Berglund & Schedin 2009:85). Förklaringarna bygger på att förutsättningarna på 
arbetsplatsen gör det svårare för de starkt motiverade individen att nå sina mål. När det 
vardagliga arbetets arbetsmiljö hindrar idealistens gränslösa engagemang upplever individen 
en stor frustration och med tiden kan individen drabbas av utmattningssyndrom 
(Stressforskningsinstitutet 2015:3). Det gränslösa engagemanget kan ses som en följd av 
dagens flexibla arbetsliv, som kan öka riskerna för att individer drabbas av 
utmattningssyndrom. Flexibiliteten handlar inte nödvändigtvis om att arbetet är flexibelt utan 
det kan vara att arbetstagaren på dagens arbetsmarknad som bör vara flexibel. En form av 
flexibilitet som vi ofta finner i tjänstemannayrken är exemplet att kunna arbeta var individen 
än befinner sig, ofta i hemmet. Arbetet som skall göras behöver inte nödvändigtvis göras på 
ett kontor eller med kollegor utan kan göras vid köksbordet. Linjen mellan familjeliv och 
arbetsliv har blivit otydliga, arbetet kan göras även när barnen är sjuka, eller om du själv är 
sjuk. Gränsdragningen kan då bli otydlig och kan leda till en form av rollöverbelastning. Att 
individen hela tiden strävar efter att lyckas i arbetet och för familjen ökar stressen och 
belastningen på individen som kan leda till oönskade konflikter och andra depressiva 
symptom. Om arbetsgivaren är medveten om de eventuella konsekvenser rollöverbelastningen 
kan medföra på individen och motverkar dessa, så kan det leda till positiva effekter av ett 
flexibelt arbetsliv. Där flexibla arbetstider och distansarbetet kan användas för att få en bättre 
motiverad och välmående personal (Allvin m.fl 2006:107f). 

 
Utmattningssyndrom är en sjukdom som blivit allt mer vanlig och drabbar fler än vad det 
borde göra. Vi anser att de saknas kunskap på hur den subjektiva upplevelsen är bland de som 
drabbas av sjukdomen. Därför vill vi undersöka det här fenomenet och försöka tydliggöra hur 
de som faktiskt drabbats av sjukdomen ser på sjukdomen och på tiden de drabbades av 
utmattningssyndrom. Mer forskning om detta fenomen kan bidra till att förbättra situationen 
för de som drabbas av sjukdomen samt att förebygga riskerna för sjukdomen. Begreppet 
utmattningssyndrom är en relativt ny diagnos som även är omdebatterad och delvis ifrågasatt 
sjukdom (Stressforskningsinstitutet 2015:1). Vi finner mycket kvantitativ forskning som har 
gjorts för att förklara de samband till varför en individ har drabbats av utmattningssyndrom 
och vilka symptom sjukdomen för med sig. Därför anser vi att det finns ett behov av en 
kvalitativ studie för att gå på djupet och försöka förstå de drabbades känslor och hur de ser på 
sin sjukdomsperiod och varför de drabbades av utmattningssyndrom. Därför vill vi undersöka 
hur den här sjukdomen uppfattas av individer som varit sjukskrivna för utmattningssyndrom 
samt vilket stöd av arbetsgivaren och den övriga omgivningen individen fick. Att en anställd 
drabbas av utmattningssyndrom kostar mycket pengar för en arbetsgivare, men har även ett 
högt pris för individen som blir sjuk i form av lidande. Problematiken och konsekvenserna av 
utmattningssyndrom drabbar samhället, arbetsgivarna och individen. 
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1.2  Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur individer som har haft en anställning i tjänstemanna- 
/arbetaryrken med en sjukdomshistoria av utmattningssyndrom ser på orsaker och vilket stöd 
de upplever sig fått av sin arbetsgivare och övriga omgivning under sjudomsförloppet. 
Studien syftar även till att försöka förklara respondenternas syn på deras sjukdomshistoria 
med stöd av teori och tidigare forskning. 

 
Frågeställningar 

1.   Under vilka omständigheter upplever respondenterna att de drabbades av 
utmattningssyndrom? 

2.   Hur upplever respondenterna orsakerna till att de blev sjukskriva för 
utmattningssyndrom? 

3.   Hur upplever respondenterna att stödet från arbetsgivaren och sin övriga omgivning 
har varit under och efter deras sjukrivningsperiod? 

4.   Tagit bort 
 
1.3  Begreppspreciseringar 
Utmattningssyndrom 
I forskningssammanhang brukar begreppet utmattningssyndrom förklaras utifrån Herbert 
Freudenbergers tankar kring detta begrepp. Under hans forskningstid upptäckte han att 
människor med mycket engagemang och energi förlorade detta och det är på grund av detta 
begreppet “burnout” bildades (Stressforskningsinstitutet 2015:2f). I socialstyrelsens rapport 
om utmattningssyndrom menas att begreppet utbrändhet är en svensk översättning av det 
amerikanska begreppet “burnout”. Socialstyrelsen menar att det engelska ordet kan associeras 
till en urladdning, som till exempel ett bilbatteri som kan laddas upp och fungera igen. Det 
svenska begreppet utbrändhet associeras till något som är skadat, utbränt. Därför menar 
socialstyrelsen att den definitionen är något olämplig. Istället för utbränd bör istället 
begreppet utmattningssyndrom användas. Genom att använda begreppet utmattningssyndrom 
istället för utbrändhet får vi hopp om att sjukdomen kan botas vilket naturligtvis också 
stämmer (DU-projektet 2012:26). I vår studien förhåller vi oss och utgår utifrån 
socialstyrelsens definition av begreppet utmattningssyndrom. 

 
Rollöverbelastning 
Arbetsmarknaden, arbetskraften och arbetslivet har förändrats i vårt dagliga arbetsliv. 
Individen har begränsad tid och energi att lägga på de olika delarna i sitt vardagliga liv, 
exempelvis arbete, hemmet, relation, träning, vänner och så vidare. Om kraven är höga i alla 
delar och att ingen omfördelning av energin är möjlig kan de hamna i konflikt och en form av 
rollöverbelasning kan uppstå (Allvin 2008:107f). Vi kommer att använda begreppet till att 
beskriva de påfrestningar våra respondenter har upplevt när de försökt kombinera kraven i 
privatlivet och i arbetslivet. 
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2 Tidigare forskning 
 
2.1  Utmattningsyndromets olika faser och symptom 
Utmattningssyndrom är en reaktion på långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. 
Symptomen för sjukdomen kan beskrivas i tre olika faser. Den prodromala fasen med fysiska 
och psykiska symptom i form av exempelvis spänningsvärk i nacke och rygg, magproblem, 
hjärtklappning, svårighet att koncentrera sig och sömnproblem. Denna fas kan leda till nästa 
fas men det är vanligare att den inte gör det då de flesta individer ser dessa symptom som 
varningstecken och då försöker reducera belastningen. Den akuta fasen innebär en uttalad 
fysisk och psykisk trötthet och en oförmåga till återhämtning och vila. Dessa problem 
kommer oftast plötsligt och med alarmerande kroppsliga symptom. Problemen som innefattas 
under den akuta fasen är svårigheter med att hitta, minnesstörningar och en oförmåga att finna 
rätt ord i en vanlig mening. Under den akuta fasen är även en ökad ljud- och ljuskänslighet 
vanligt. Återhämtningsfasen är den sista fasen som kännetecknas av vila men där en uttalad 
stresskänslighet är vanligt samt en ökad risk för återfall. (DU-projektet 2012:34f) 

 
2.2  Forskning kring orsaker till utmattningssyndrom 

 
2.2.1  Fysiska och psykiska orsaker 
I tidigare forskning kring begreppet utmattningssyndrom finns tre teman som är gemensamma 
och ofta förekommande fysiska och psykiska orsaker till varför en individ drabbas av 
utmattningssyndrom. Dessa är individegenskaper, ofördelaktig arbetsmiljö och 
utmattningssyndromens självvidmakthållande karaktär. En individ kan ha vissa psykologiska 
egenskaper som kan leda till att individen drabbas av utmattningssyndrom. Dessa egenskaper 
sägs innefatta en överdriven motivation och ambition, högt ställda mål och ett gränslöst 
engagemang i arbetet. Självkänslan hos en sådan individ är troligtvis baserad på prestationer. 
“Man måste brinna för att bli utbränd” är ett citat som illustrerar betydelsen av dessa 
psykologiska egenskaper som krävs för att en individ ska drabbas av utmattningssyndrom. 
Flera forskare hävdar också att utmattningssyndrom är relaterad till stress i arbetet. Den här 
förklaringen bygger på att förutsättningarna på arbetsplatsen gör det svårare för den starkt 
motiverade individen att nå sina mål. När det vardagliga arbetets arbetsmiljö hindrar 
idealistens gränslösa engagemang upplever individen en stor frustration och med tiden kan 
individen drabbas av utmattningssyndrom (Stressforskningsinstitutet 2015). 

 
2.2.2  Sociala orsaker 
Sociala påfrestningar som kan uppstå kan handla om en separation som tar hårt och påverkar 
individen och som kan leda till att personen upplever en stress. Det kan även innefatta ett 
dödsfall i individens omgivning som kan leda till en stressreaktion och i sin tur att personen 
drabbas av utmattningssyndrom. Ekonomin kan också vara en påfrestande del som bidrar till 
utmattningssyndrom. En bristande ekonomi behöver inte ha med arbetslivet att göra. Det kan 
även handla om till exempel oväntade utgifter som individen inte känner att den har råd med. 
Allmänt uttryckt är det när en individ tappar kontrollen över sin situation, när den känner sig 
otrygg och saknar mening i sitt liv som riskerna för stress och utmattningssyndrom ökar. Det 
inte enbart arbetslivet som ligger till grund för utmattningssyndrom även om arbetslivet 
naturligtvis spelar en stor roll. Därför kommer vi ställa frågor i vår studie som inte enbart 
berör individernas yrkesliv (Maslach, Schaufeli & Leiter 2001:400f). 

 
Dagens arbetsliv präglas av emotionellt arbete som kan innebära konsekvenser för både 
individ och organisation. En följd av de emotionella arbetet kan vara en ökad alienation i 
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relation till arbetet kan leda till att individen drabbas av utmattningssyndrom (Hochshild 
2003:187f). Emotionellt arbete är ett begrepp som Hochschild (2003) använder sig av för att 
beskriva de känslor och uttryck en individ måste förhålla sig till. Detta kan ses som en form 
av sociala normer och regler som ställer krav på individerna i samhället, hur dessa bör agera. 
Ett emotionellt arbete är exempelvis en säljare som alltid skall vara glad och hjälpsam till 
samtliga kunder, att ge den bästa servicen och att det är vi som kunder ställer detta krav. Vi, 
samhället, ställer dessa krav trots att vi vet att humöret är skiftande och alla inte är på topp 
varje dag. Men kraven som ställs på hur vi agerar tvingar oss som individer att ställa om och 
agera utefter de rådande normer som finns. Det finns även samhällsnormer som säger vad som 
är legitimt att känna. Känslor som inte följer dessa normer kan individen välja att försöka 
bortse ifrån (Hochschild 2003:59). För att klara av ett emotionellt arbete kan en individ 
använda sig av olika typer av agerande. I vår studie kan vi ta hjälp av vad Hochschild (2003) 
kallar för “Surface acting” respektive “Deep acting” när en individ inte visar vad hen känner 
utan försöker följa de samhällsnormer som säger hur individen bör agera. “Surface acting” 
använder individen när hen visar upp en känsla i interaktion med andra utan att känna den 
känslan själv. “Deep acting” innebär att individen framkallar en känsla hos sig själv. Personen 
måste inte låtsas men den sanna verkligen är att individen inte känner den känslan egentligen. 
Det kan alltså finnas en skillnad i personens känslor och vad personen egentligen borde 
känna. Att ständigt behöva anstränga sig för att framkalla en sådan känsla är ohållbart, men 
också ohälsosamt i längden (Hochschild 2003:90ff). 

 
Att förändra sig och gå in i en roll leder därmed till att individen alienerar sig gentemot 
arbetet, att individen inte känner igen sig själv på grund av sin “deep acting”. Det finns en rad 
exempel på yrken där emotionellt arbete ingår. Säljare, lärare, läkare och butiksbiträde är 
några exempel men emotionellt arbete finns även på ett vanligt kontor eller där kontakter 
mellan människor innefattas (Hochschild 2003:187f). 

 
2.2.3  Chefens påverkan på hälsan 
Shanafelt m fl. (2015) undersökte vilken roll en ledare har för sin personals psykiska hälsa och 
välmående på arbetsplatsen. Tillvägagångssättet i studien bestod av att medarbetarna fick 
bedöma sina chefer utifrån en femgradig skala där tolv olika dimensioner av ledaren skulle 
bedömas. Resultatet från studien visade på att de medarbetarna som kände att de hade 
symptom för utmattningssyndrom och missnöjda med arbetet bedömde även sina chefer på en 
lägre nivå än de som inte upplevde att de var drabbade av utmattningssyndrom. Att dessa två 
aspekter korrelerade på det här tydliga sättet bidrog till att forskarna drog slutsatsen att det 
upplevda ledarskapet har en stor påverkan på de anställdas psykiska hälsa och välmåendet i 
arbetet. Det är av största vikt att utbilda cheferna och välja ut dessa för att på bästa sätt kunna 
förebygga och arbeta effektivt med den psykiska ohälsan på arbetsplatsen (Shanafelt m,fl. 
2015:432ff). 

 
Guillot (2015) visar likaså att chefers erkännande och uppmärksamhet är viktiga för att 
motverka psykisk ohälsa såsom utmattningssyndrom. Om en anställd upplever sig misslyckad 
på arbetsplatsen eller hyser misstro för organisationen så är de viktigt att en chef/ledare 
uppmärksammar detta. De räcker att arbetsgivaren ger den anställda någon form av 
erkännande eller uppmärksamhet så kan detta leda en mer nöjd och uppskattad medarbetare 
(Guillot 2015:47). Med dessa studier i åtanke kommer vi att ställa frågor i vår studie som 
berör våra respondenters upplevelser av deras arbetsgivares påverkan på deras sjukdom. Vår 
studie kommer att undersöka betydelsen av chefens engagemang och arbete för att motverka 
sjukdomen. 
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2.2.4  Flexibilitet på arbetsmarknaden 
Dagens arbetsmarknad har blivit allt mer flexibel och det bygger på att arbetsgivarna strävar 
efter olika typer av flexibilitet. Samhällsdebatten kring flexibilitet tenderar att utgå från 
aktörers “förmåga till anpassning efter förändring”. När en aktör på arbetsmarknaden 
betraktar en förändring som önskvärd betecknas det som flexibilitet. Det kan till exempel 
handla om en arbetsgivare som vill att den anställde ska anpassa sin arbetstid efter 
kundtillströmningen, eller som vi tidigare nämnt nya arbetsuppgifter. En sådan anpassning 
innebär flexibilitet för arbetsgivaren men instabilitet för arbetstagaren. Det finns olika 
flexibilitetstyper som forskare brukar skilja mellan. En typ av flexibilitet i arbetslivet är 
arbetsprocessflexibilitet som inbegriper arbetsgivarens och arbetstagarens anpassning vad det 
gäller organisering av arbetsuppgifter och det förknippas med kvalifikationer och intensiteten 
i arbetet. Den litterära benämningen på den här typen av flexibilitet är funktionell flexibilitet 
eller funktionsflexibilitet. Att en individ ska kunna byta arbetsuppgifter och besitta 
kvalifikationer för att klara av olika arbetsuppgifter är nästan självklart i dagens flexibla 
arbetliv. En annan typ av flexibilitetsform är arbetstidsflexibilitet där den numerära 
flexibiliten medför förändringar i arbetstimmar kan vara ett alternativ till förändringar i 
antalet anställda. Arbetstidsflexibiliteten är inte bara en fråga om antalet arbetstimmar utan 
kan också handla om arbetstidens förläggning under dygnet, veckan eller året (Berglund & 
Schedin 2009:81ff). Flexibiliteten i arbetslivet är något vi kommer använda oss av i studien då 
detta kan vara en bidragande orsak till att drabbas av utmattningssyndrom. Vi avser främst att 
fokusera på den arbetstidsflexibilitet som nämns då vi tror att kraven på att kunna reglera sina 
arbetsider är en av de stora orsakerna till att drabbas av utmattningssyndrom. 
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3 Teorianknytning/teoretiska utgångspunkter 
 
3.1  Krav- och kontrollmodellen 
Karasek och Theorell (1990) har genom undersökningar som innefattade en rad yrkesgrupper 
mätt negativ stress och varför negativ stress förekom bland arbetstagare. Forskarna kom i sin 
studie fram till att krav och kontroll är två variabler som har en viktig betydelse för 
uppkomsten av stress i arbetet. Karasek och Theorells teori om krav och kontroll har i senare 
forskning kombinerats med socialt stöd. Där det har visat i forskning hur viktigt socialt stöd är 
för att hantera psykisk ohälsa (Allvin m.fl 2008: 140ff). 

 
I denna studie tar vi hjälp av krav- och kontrollmetoden för att analysera fenomenet 
utmattningssyndrom. Med arbetskrav avses i teorin de yttre och fysiska belastningar en 
arbetstagare behöver handskas med i arbetet. Fysiska krav består av de krav som 
arbetstagaren har på sig att utföra sitt arbete men som också medför risker i arbetet. Att vara 
utsatt för hot i arbetet kan innebära att arbetstagaren ständigt går med en rädsla för detta. 
Psykiska krav uppstår när omgivningens krav är större än arbetstagarens kontroll. Karasek 
och Theorell (1990) definierar en skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa krav. 
Kvalitativa krav är kopplat till hur höga krav arbetsuppgiften kräver i form av koncentration 
och uppmärksamhet. Kvantitativa krav har med hur mycket, hur fort och hur hårt en 
arbetstagare behöver arbeta. Negativ stress bildas när arbetskraven blir för höga och när 
arbetstagarens kontroll över arbetet inte kan kompensera de negativa effekterna av 
arbetskraven. 

 
Karasek och Theorell (1990) menar att kontroll avser hur stort besluts- och handlingsutrymme 
en arbetstagare har i arbetet. Det finns också en uppdelning mellan “kontroll i arbetet” och 
“kontroll över arbetet”. Enligt Karasek och Theorell (1990) är det småsaker i arbetet som 
innefattas i “kontroll i arbetet” medan inflytandet över de stora besluten som innefattas i 
“kontroll över arbetet”. Med hög respektive låg kontroll samt höga respektive låga krav 
delade de in arbeten i aktiva arbeten, passiva arbeten, lågstressarbeten och högstressarbeten 
(Karasek & Theorell 1990:62ff). Vi anser att krav och kontrollmodellen är applicerbar i vår 
studie då en orsak att våra respondenter drabbades av utmattningssyndrom kan vara bristen på 
kontroll och handlingsutrymme. 

 
I högstressarbeten är kraven höga och individens kontroll över arbetet lågt. Enligt Karasek 
och Theorell (1990) leder dessa arbeten till en ökad risk för att drabbas av stress och senare 
även utmattningssyndrom. Den här typen av arbete är vanliga i dagens arbetsliv. Individer 
som arbetar på löpande band har alla kriterier för att kunna betecknas som ett högstressarbete. 
När en arbetstagare som arbetar på löpande band får ökade krav på sig, exempelvis när chefen 
ber arbetarna att arbeta fortare, ökar arbetstagarnas krav men kontrollen över arbetet är 
fortsatt låg (Karasek & Theorell 1990:31ff). 

 
Aktiva arbeten kännetecknas av att det råder höga krav på arbetstagaren men att arbetstagaren 
samtidigt har stor kontroll över arbetet. Karasek och Theorell (1990) placerar aktiva arbeten 
högst upp på graden av aktivitet. Den här typen av arbete är den bästa sätt ur psykisk 
arbetsmiljö. Även om kraven är höga har arbetstagaren stor kontroll över arbetet och det leder 
till en frihet bland arbetstagarna att lösa problemen. Det bidrar till utveckling på jobbet, ökad 
motivation och en tillfredsställelse i arbetet (Karasek & Theorell 1990:35f). 

 
Högstressarbeten samt aktiva arbeten är de två delar av Karasek och Theorells (1990) modell 
som vi har använt för att förklara och beskriva våra respondenters upplevelser kring vilka 
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krav de hade i arbetet samt vilken kontroll de hade över sitt arbete. Detta för att tydligare ge 
en bild av våra respondenters upplevelser. 

 
Socialt stöd 
Begreppet socialt stöd kan användas på olika sätt i forskning och det sträcker sig från den 
individuella nivån till den kollektiva nivån. Socialt stöd kan bidra med grundläggande behov i 
form av gemenskap och grupptillhörighet. Men även en form av socialisationsfaktorer som 
underlättar interaktionen med andra människor. Socialt stöd är därmed viktigt beroende på 
vilka krav samt kontroll individerna själva har i sitt arbete. Med ett starkt socialt stöd i 
exempelvis en arbetsgrupp kan detta skydda gruppen mot de krav och belastningar som kan 
uppstå i de dagliga arbetet (Allvin m.fl 2008: 140ff). Vi kommer använda denna förståelse av 
socialt stöd när vi studerar respondernternas upplevelser av omgivningens betydelse för 
sjukdomsförloppet. 

 
Zhongua m.fl. (2015) har bidragit till ämnet med en studie som undersöker omgivningens stöd 
och vilken påverkan det har på en individ som drabbats av utmattningssyndrom. Forskarna 
kom fram till att med hjälp av socialt stöd kan utmattningsyndrom förebyggas på ett bättre 
sätt. Det fanns ett starkt samband mellan bra stöd och mindre risk för att drabbas av 
utmattningssyndrom. Forskarnas slutsats i studien var att ett bra socialt stöd i form av 
exempelvis stöd från chef, vänner, familj och stöd från organisationen minskar risken för att 
drabbas av utmattningssyndrom. Men ett bra socialt stöd underlättar även 
rehabiliteringsprocessen (Zhongua m.fl 2015:8). 

 
3.2  Maslach trestegsteori 
Christina Maslach beskriver utmattningssyndromets uppkomst och förlopp. Hennes studie 
innefattade intervjuer med anställda individer i människovårdande yrken. Maslach (1986) 
kom fram till samma symptom på utmattningssyndrom som Freudenberger presenterade. 
Studien visar att individer som “ger mer av sig själva” än vad de upplever att de får tillbaka 
ökar risken för att drabbas av utmattningssyndrom (Maslach 1986:11). Här presenterar vi de 
tre komponenter som Maslach (1986) använder för att beskriva utmattningssyndrom och vilka 
faser en individ går igenom under sjukperioden. 

 
Med emotionell utmattning menas att människor som blir allt mer känslomässigt engagerade i 
sin arbetsuppgift löper större risk att drabbas av utmattningssyndrom. När personen “tömmer 
ut sig” orkar man inte längre med kraven som omgivningen ställer. Är då kraven allt för höga 
redan från början finns det inte heller någon källa att hämta ny kraft från (Maslach 1986:13ff). 
Vi ser att Maslachs (1986) teori om emotionell utmattning har likheter med Hoschchild 
(2003) teori om emotionellt arbete. Båda dessa teorier bygger på känslomässigt engagemeng i 
arbetet och i vår studie kommer vi använda oss av dessa två teorier för att kunna beskriva och 
förstå våra respondenter syn på påfrestningarna med att ständigt träffa nya människor i 
arbetslivet. Depersonalisationen är en direkt följd av emotionell utmattning. Själva 
depersonalisationen innebär att individen som drabbats av utmattningssyndrom ändrar sin 
personlighet. När detta händer kan individen stänga av sina känslor och uppträda argsint mot 
de personer i sin närhet. På så sätt skapas det ett känslomässigt avstånd mellan personen och 
sin omgivning. Nedsatt personlig prestationsförmåga handlar om att en individ som lider av 
utmattningssyndrom känner sig ofta otillräcklig och misslyckad i sitt arbete och även kan 
drabbas av depression (Maslach 1986:13ff). Vi har haft de tre faserna i åtanke när vi gjorde 
vår intervjuguide samt för att förstå vårt material för att kunna beskriva våra respondenters 
upplevelser kring utmattningssyndrom. 



9  

3.3  Avgränsningar 
I vår studie har vi genomfört en kvalitativ studie för att gå på djupet och försöka förstå de 
drabbades känslor av utmattningssyndrom. Vi avgränsade oss genom att undersöka de sociala 
omständigheterna och orsakerna till sjukdomen. Vi har inte undersökt de biologiska och de 
genetiska omständigheterna som kan orsaka våra respondenters sjukdom. 
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4 METOD 
Vår studie har en kvalitativ ansats då vi ville undersöka hur våra respondenter upplevde sin tid 
med utmattningssyndrom. Vi ansåg att semi-strukturerade intervjuer var det lämpligaste sättet 
att få fram våra respondenters upplevelser utifrån deras egen livsvärld. Studien har en 
fenomenologisk ansats och den fenomenoligiska ansatsen utgår från att försöka beskriva 
subjektets livsvärld. Livsvärlden kan lättast beskrivas som intervjupersonens konkreta 
verklighet, deras vardag. Samtidigt är det viktigt att tänka på att respondenten inte är isolerad 
från omgivningen, kollektivet. Respondentens livsvärld är och kommer vara påverkad av de 
rådande samhällsnormerna och var i livet personen befinner sig. I vår studie ser vi det relevant 
att förstå respondenternas livsvärldar om hur frågor kring samhället och deras omgivning 
påverkar deras sjukdom och det kommer att vara en viktig del i vår studie (Justesen & Mik- 
Meyer 2011:18f). Utmattningssyndrom är en ifrågasatt diagnos som präglas av subjektiva 
tolkningar till sjukdomen. Därför anser vi att ett fenomenologiskt angreppssätt är mest 
lämplig för vår studie. 

 
Studien har en abduktiv ansats då vi undersöker vårt fenomen utifrån vissa teoretiska mönster 
samt genom vår empiri och med hjälp av dessa mönster försöker vi förklara vår 
problemställning. Då vårt empiriska material på området har utvecklats har även våra teorier 
anpassats till ämnet då vi har tagit bort delar av teorierna som inte är nödvändiga för att 
beskriva empirin (Alvesson & Sköldberg:2008:55f). 

 
4.1  Urval 
Vi har haft olika kriterier på våra respondenter till vår studie och därför har vi använts oss av 
ett stratifierat urval för att vi vill undersöka våra respondenters livsvärldar (Bryman 
2013:186). För att kunna deltaga skall individen ha varit sjukskriven på grund av 
utmattningssyndrom samt att vid sjukdomstillfället ha varit anställd i någon form. Därför har 
vi använt oss av ett icke-slumpmässigt urval (Bryman 2013:183). När vi fick kontakt med en 
person tipsade denna om flera andra individer som uppfyllde våra kriterier till studien, vi har 
på så sätt använt oss av ett snöbollsurval för att få fram respondenter till vår studie (Bryman 
2013:196). 

 
Vårt urval i studien bestod av sju respondenter. Av våra respondenter var fem stycken 
ombudsmän för ett fackförbund under paraplyorganisationen Landsorganisationen i Sverige 
(LO). Merparten av våra intervjupersonerna har alltså arbetat med arbetsmiljöfrågor i deras 
yrken. En respondent har arbetat inom äldrevården inom kommunen, samt en annan har varit 
egenföretagare inom byggbranchen. Informanternas ålder varierade från den yngsta på 34år 
till den äldsta på 61år. Könsfördelningen bland våra respondenter har varit fyra stycken män 
och tre stycken kvinnor. Sjukskrivningslängden på respondenterna har varit varierande från 
några veckor till att intervjupersonen har blivit förtidspensionerad som en konsekvens av 
sjukdomen. 

 
Intervjuperson Sjukskrivningslängd Återgång till arbete 
1 15 år Nej 
2 Till och från i 15 år Nej 
3 1 år Ja 
4 1 år Ja 
5 17år Ja 
6 1 år Ja, arbetar halvtid 
7 Mindre än 1 år Ja 
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4.2  Material 
Vi har genomfört en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer. Anledningen till 
att vi valde som vi gjorde är för att vi vill kunna ställa våra direkta intervjufrågor men även 
följdfrågor om det krävs. Vi valde bort den ostrukturerade intervjun, som kan liknas med ett 
öppet samtal utan direkta frågor, därför att vi anser att den formen inte skulle ge oss svar till 
våra frågeställningar. Därför ansåg vi att den semistrukturerade metoden var den lämpligaste 
för att undersöka vårt syfte och besvara våra frågeställningar (Justesen & Mik-Meyer, 2011 
s46ff). 

 
Strukturen på vår intervjuguide följer de rekommendationer som beskrivs i Bryman (2012). Vi 
har valt att använda oss av öppna frågor i form av “Hur?”-frågor då vi vill att intervjupersoner 
skall få så mycket utrymme som möjligt att berätta vad de anser är det viktigaste (Bryman 
2013:243). Vi har även valt att ta med några inledande frågor där vi ville att 
intervjupersonerna skulle berätta sin ålder, nuvarande anställning samt hur länge de hade varit 
sjukskrivna. Dessa inledande frågor användes för att respondenten skulle känna sig trygg och 
att vi skulle skapa en bra miljö för en semistrukturerad intervju. Samtliga intervjufrågor har 
formats utefter vårt syfte samt frågeställningar i studien för att kunna få en röd tråd och 
för att få ett bra uttömmande svar. Vi har även tänkt på att inte ställa ledande frågor för att vi 
vill få deras livsvärld berättad för oss. Följdfrågor har används i studien för att säkerställa att 
respondenternas livsvärldar har beskrivits och tolkats på rätt sätt (Bryman 2012:419ff). 

 
Den största fördelen med att använda en kvalitativ studie är att forskarna får större 
möjligheter att tolka intervjupersonen och reflektera över respondenternas sätt att ta sig an 
frågan. Det kan handla om exempelvis ansiktsuttryck, sättet respondenten uttrycker sig, eller 
om respondenten verkar nervös för en fråga. Den här flexibiliten var något vi ville använda 
oss av för att på bästa sätt undersöka vårt syfte och  besvara våra frågeställningar i studien 
(Bryman 2012:412). Anledningen till att vi inte valde en kvantitativ studie var att vi ville 
förstå våra respondenters livvärldar och hur de ser på sin sjukdomsperiod. Att få en djupare 
förståelse för fenomenet ansåg vi att en kvantitativ inte skulle kunna bidra till på samma sätt 
som en kvalitativ studie. 

 
4.3  Undersökningens genomförande 
Det första steget i studien var att fördjupa oss i området och ta del av tidigare forskning som 
gjorts i ämnet. Här skapade vi naturligtvis en vetenskaplig föreställning som vi hade med oss 
genom hela studien. Dessa föreställningarna färgar naturligtvis av sig på ett eller annat sätt i 
studien och därför är det svårt att vara helt neutral i sin studie (Becker 2008:28f). 

 
Då studien har en fenomenologisk ansats är det viktigt att genomföra våra intervjuer på en 
trygg miljö för våra respondenter. De har fått välja plats då vi önskar en fördomsfri och 
neutral miljö. Våra förhoppningar var att genom att bedriva intervjuerna på en plats som 
respondenten själv valt få mer uttömande svar, det vill säga att de kunde öppna upp sig mer 
(Justesen & Mik-Meyer 2011:54f). I en intervju valde respondenten ett café, en offentlig plats 
som hen önskades bli intervjuad på. Platsen var bullrig och fullt med andra människor, trots 
detta anser vi att intervjupersonen var avslappnad och gav uttömande och tydliga svar på våra 
intervjufrågor. 

 
Vi båda var närvarande under de första två intervjuerna, en intervjuade och den andra 
observerade. Därefter valde vi att genomföra intervjuerna var för sig, anledningen till detta 
var att vi upplevde respondenterna som nervösa när vi båda närvarade. Dessutom var vi 
tvungna att dela upp oss eftersom vi bokat in två intervjuer på samma tid. Samtliga intervjuer 
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spelades in efter vi frågat respondenten om detta var acceptabelt. När vi var två intervjuare 
agerade en observatör för intervjun och förde anteckningar kring reaktionerna, tonfall och 
eventuella uppföljningsfrågor. Intervjuerna varade i olika längd, de varierade från 32,43 
minuter till 46,05 minuter. Före datainsamlingen genomförde vi en pilotstudie och testade vår 
intervjuguide. Den testades genom att vi intervjuade två stycken närstående för att se om våra 
frågor var förståeliga och tydliga, dessa två personer deltog inte i vår studie utan var enbart 
testpersoner (Bryman 2012:258f) 

 
4.4  Databearbetning/Dataanalys 
Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet som vi sedan skrev ut. Vi kodade 
materialet enskilt utefter nyckelord och teman så tidigt som möjligt efter genomförd intervju, 
detta gjorde vi för att de ökar vår förståelse av datan som vi samlat in. Det kan även lättare 
bidra till vårt teoretiska urval. Därefter jämförde vi våra kodningar och de nyckelord som vi 
enskilt hittat för att tillsammans kunna se ett mönstret. För att ge en tydligare bild valde vi att 
sammanställa samtliga intervjuer i ett dokument med varje intervjufråga som en rubrik 
(Bryman 2013:523f). 

 
Då vi har varit två som har genomfört studien anser vi att våra tolkningar av datan har varit 
mer välgrundad. Vi har fleratalet gånger haft diskussioner om de svar vår respondenter gett 
oss för att ge en rättvis och så korrekt tolkning som möjligt. 

 
4.5  Etiska överväganden 
Vi har i vår studie förhållit oss till de forskningsetiska riktlinjer som har utformats av 
vetenskapsrådet. Riktlinjerna består av fyra stycken huvudkrav, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet betonar att 
vi måste upplysa våra respondenter om vad för uppgift och vilka villkor som gäller, samt att 
deras medverkan i studien är frivillig och att de har rätt att avbryta när de så önskar. Vi 
informerade intervjupersonerna om detta krav, att de var frivilligt och att de har rätten att 
avbryta när de vill redan när vi bokade in intervjuerna, men även före intervjun påbörjades. 
Samtyckeskraven avser informanternas samtycke att delta, men det gäller även om vi skall 
inhämta information om våra respondenter men även om respondenterna är under myndig 
ålder måste förälder eller vårdnadshavare kontakts. Men i vår studie hämtar vi inte någon 
information och alla respondenter är äldre. Samtyckeskravet handlar även som tidigare om att 
de har rätt att avbryta sin medverkan och att intervjupersonerna inte får tvingas att medverka i 
studien. Konfidentialitetskravet avser hur vi hanterar den information som framkommer från 
intervjun, även hur vi sparar den på ett korrekt sätt. Konfidentialitetskravet betonar att 
respondenterna skall vara anonyma i vår studie, att dessa inte skall kunna identifieras av 
utomstående. I vår studie har vi tagit hänsyn till detta krav genom att benämna samtliga 
respondenter “intervjuperson 1, intervjuperson 2 osv”. Vårt material har sparats på så sätt att 
de inte har varit tillgängliga för utomstående. Fjärde och sista regeln är nyttjandekravet som 
styr hur och vad materialet används till, att de inte får utlånas för kommersiellt bruk eller 
andra icke-vetenskapliga syften. Men även att materialet inte får användas mot den enskilda 
respondenten. Vi har informerat om syftet med vår studie och att materialet som samlas in 
enbart kommer användas till denna, när studien är genomförd kommer inspelningar av 
intervjuer samt annat material att tas bort (Vetenskapsrådet 1990). Vi anser att i vår studie har 
vi förhållit oss till dessa regler och har informerat samtliga respondenter om dessa på ett 
korrekt sätt. Därmed anser vi att vår studie uppfyller de etiska kraven som vetenskapsrådet 
ställer på oss. 
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4.5.1  Kvalitetskriterier 
Trovärdigheten i en kvalitativ studie är viktig för att stärka tillförlitligheten i studien. 
Trovärdigheten används för att studien inte skall dra felaktiga slutsatser eller tolka empirin på 
ett felaktigt sätt. I vår studie, under våra intervjuer, valde vi att ställa följdfrågor för att 
säkerställa att vi har uppfattat deras upplevelser/verklighet på ett korrekt sätt. Vi är medvetna 
om att vi ställt frågor som handlar om hur våra respondenter upplevde något som inträffade 
långt före vårt intervjutillfälle, så kallade retrospektiva frågor och att svaren ifrån dessa kan 
vara “felaktiga”. Men då svaren på våra frågor som rörde tiden före deras sjukdom blev, trots 
att de var retrospektiva, väldigt tydliga och känsloladdade ifrån respondenterna anser vi att de 
har ett starkt värde i studien. Dock finns de tillägg som vi borde sett över, detta går vi in 
närmare på i metoddiskussionen (Bryman 2013:354). 

 
En kvalitativ studie är unik till sin kontext och försöker beskriva ett visst fenomen bland 
utvalda respondenter. Utmattningssyndrom som undersöks i denna studie kan ge en inblick 
för andra individer hur det är att leva med denna sjukdomen. Då utmattningssyndrom är en 
sjukdom som påverkar olika människor på ett liknande sätt bör vi se likheter om vi gör 
studien med andra respondenter med liknande kriterier. Vi anser att överförbarheten, den 
externa validiteten, i denna studien är relevant (Bryman 2013:354). 

 
Vi anser att vi har följt de krav som åligger oss i en kvalitativ studie, vi har presenterat 
tillvägagångssättet samt argumenterat för våra metodval. Våra slutsatser i studien är 
grundande i den rådande vetenskapliga forskningen inom utmattningssyndrom. Men vi är 
medvetna om att forskningen pågår och att det kan komma ny forskning som bidrar med 
andra teorier och infallsvinklar på vårt valda fenomen (Bryman 2013:355). 

 
Vi är medvetna om vikten av att försöka vara så objektiva som möjligt i studien. Eftersom vi 
utgått från en fenomenologisk ansats i studien har det varit av största vikt att vara medveten 
om problemet med objektivitet. På grund av att det är svårt att vara helt objektiv och 
fördomsfri har vi sett de som en styrka att vara två som genomför studien och med anledning 
av att vi har ställt följdfrågor till respondenterna och diskuterat olika slutsatser tillsammans. 
Vi anser att vi agerat i god tro eftersom det är uppenbart att vi inte medvetet låtit våra 
värderingar eller föreställningar påverka utförandet eller slutsatserna. (Bryman 2013:355f). 

 
4.6  Förförståelse/värderingar 
Vi som gjort den här studien hade en förförståelse för utmattningssyndrom som en sjukdom 
och att den bör tas på stort allvar. En av studenterna har en facklig bakgrund och hade kommit 
i kontakt med sjukdomen tidigare i sitt yrkesliv, dels genom rehabiliteringssamtal men även i 
sitt arbetsmiljöarbete. Vi var båda förvånade över att det så sent som 2004 klassificerades som 
en diagnos (DU-projektet 2012:31). Efter vi hade läst tidigare forskning i ämnet blev det 
tydligare att sjukdomen är oerhört komplicerad och kan bero på alldeles för hög 
arbetsbelastning och hög mental påfrestning. Med hjälp av hermeneutik förstår vi att 
människors beteende kan tolkas och försöka förstås, vi är medvetna om att vår förförståelse 
och detta har påverkat hur vi har formulerat våra frågor. Men även hur vi har tolkat resultatet 
samt att vi genomgående i studien varit noga med att förhålla oss och omvärdera vår 
förförståelse kring fenoment utmattningssyndrom (Bryman 2013:32). 

 
Det finns även negativa aspekter med att använda sig av en kvalitativ studie. I en kvalitativ 
studie är det respondenterna som berättar om deras sanningar och livsvärldar. Vi som 
genomför studien kan då välja att tolka våra respondenter på ett sätt som överensstämmer med 
våra tidigare föreställningar om fenomenet. Det är därför av största vikt att vi som forskare 
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har detta problem i åtankarna och försöker vara medvetna om problemet när vi gör våra 
tolkningar (Becker 2008:25f). 



15  

5 RESULTAT 
 
5.1  Tiden vid insjuknaden 
I vår studie har vi undersökt hur våra respondenter upplever sin sjukdomshistoria. Vi kommer 
nedan att beskriva hur individerna valde att beskriva sig själva vid intervjutillfället, dels hur 
de beskrev sig före sjukdomen men också efter att det blivit sjuka. Respondenterna i studien 
har en varierande sjukskrivningslängd. 

 
5.1.1  Självbilden före sjukdomen 
Flertalet av våra respondenter beskrev sig som utåtriktade, omtänksamma och att de gick “all 
in” i de mesta de gjorde i livet före de drabbades av utmattningssyndrom. De framhöll 
egenskaper som ambitiösa, engagerade och målmedvetna. 

 
“Skulle jag fått en diagnos skulle den fanimej varit A till Ö, både damp och cp. 

jag har jättesvårt att bara sitta, jag måste alltid ha något att ta mig för” 
(Intervjuperson 5). 

 
“när jag får mycket och göra och när jag blir stressad så lägger jag alltid på en 

växel till” (Intervjuperson 2) 
 
Intervjupersonerna var engagerade och ambitiösa och drabbades så småningom av 
utmattningssyndrom. De andra respondenternas beskrivning av sig själva var likt 
intervjuperson 5. Dessa ovan nämnda egenskaper var väldigt återkommande i vår studie. En 
annan respondent väljer att beskriva sig så här: 

 
“I arbetslivet är jag väldigt trogen. Jag gör alltid mina arbetsuppgifter plus 

mycket mer. Jag avslutar...jag går aldrig ifrån ett arbete utan att jag är helt klar. 
Det är väl en anledning till att jag gick in i väggen också” (Intervjuperson 2). 

 
Återkommande i intervjuerna är att våra respondenter valde att göra en klar skillnad mellan 
hur de beskrev sig själva på sin fritid, i hemmet på arbetsplatsen. Flertalet hade fler och mer 
positiva saker att säga när de beskrev sig själva i arbetet än när de beskrev sig i privatlivet. 

 
“Jag har inte mycket vänner, har jag inte...Till mina barn och till dom jag 

verkligen tycker om tycker jag att jag är för snäll. Jag ställer alltid upp så jag är 
väl ibland en taxichaufför” (Intervjuperson 2) 

 
Intervjuperson 2 hade mycket att säga när personen skulle beskriva sig själv på arbetet men 
när personen skulle beskriva sig i privatlivet beskrev individen sig enbart som snäll. Men det 
var tydligt att informanterna upplevde sig som utåtriktade, gå “all in” vid tiden för 
insjuknandet och att de framhöll mer positiva egenskaper om sig själva i arbetslivet än i det 
privata. 

 
5.1.2  Självbilden efter sjukdomsperioden 
Att drabbas av utmattningssyndrom har varit väldigt påfrestande för samtliga av våra 
respondenter. De flesta av intervjupersonerna uppgav att de har varit tvungna att ändra på sig 
själva. Samtliga respondenter berättar att de efter sjukdomen verkligen har fått tänka om och 
att inte alltid behöva vara alla till lags. 
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“Nu har jag börjat tänka att man inte alltid behöver vara perfekt och göra mer än 
vad som krävs. Det viktigaste är hur man själv mår och inte vad andra tycker om 

en själv. Det har jag verkligen tänkt på nu när jag börjar komma tillbaka från 
sjukskrivningen “ (Intervjuperson 3) 

 
“Jag har definitivt ändrat mig. Till den raka motsatsen som jag var förr. Ja, jag 

var helt tvungen att ändra mitt liv” (Intervjuperson 1) 
 
Respondenterna berättar om att sjukdomen har medfört att de behövt tänka om och ändrat sig 
själva efter sjukdomens inträde. Några personer berättar att sjukdomen på det sättet har 
medfört något positivt. 

 
5.1.3  Symptom och attityder till utmattningssyndrom före sjukdomen 
Ett gemensamt drag bland de svar vi fick var att våra intervjupersoner inte lyssnade på 
kroppens signaler när de drabbades av utmattningssyndrom. De fortsatte att anstränga sig trots 
att kroppen varnade dem. 

 
Fysiska uttryck 
Majoriteten av våra respondenter berättade om att de upplevde fysiska symptom. 

 
“Jag hade domningar i armen, tryck över bröstet, svårt att sova. Jag kunde vakna 

mitt i natten och tänka på arbetsrelaterade saker” (Intervjuperson 6). 
 

“Samtidigt när du är inne i sjukdomen är du så satans känslig för ljud, ljus och 
fysisk närvaro” (Intervjuperson 5) 

 
“Jag fick magkatarr och den förhåller jag mig till fortfarande. Jag förlorade 

samtidigt väldigt mycket i vikt” (Intervjuperson 4) 
 
Dessa citat beskriver vilka fysiska symptom några av våra respondenter upplevde när de 
drabbades av utmattningssyndrom. Intervjupersonerna fortsatte att beskriva att trots deras 
fysiska symptom som tryck överbröstet och en drastisk viktnedgång så fortsatte de att arbeta 
och inte söka den läkarvård som de hade behövt. 

 
Psykiska uttryck 
Samtliga av våra respondenter berättade att de var tömda på energi och att de inte hade någon 
ork kvar. Det spelade ingen roll hur mycket de sov de var fortfarande lika trötta och tömda på 
energi, samt hade svårt att minnas. 

 
“Jag bara sov sov sov sov… Det spelade ingen roll hur mycket jag sov, jag var 
fortfarande lika trött dagen efter och det var oerhört frustrerande […] En sak 

till…. Jag gråter till allting. Jag kan kolla en skräckfilm och gråta, jag kan kolla 
en komedi och gråta. Det finns absolut ingen känslospärr kvar. Men varför gråter 

jag? Nej, det vet jag inte. Jag måste bara få ur mig det. Detta är något jag 
fortfarande gör och det är ett jätteproblem, framförallt med tanke på vilket typ av 
arbete jag har. När jag träffar mycket människor och ber om att få gå på toa….” 

(Intervjuperson 5) 
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Dessa psykiska symptom, i form av trötthet och sömnsvårigheter är något som informanterna 
forfarande säger att de upplever. Intervjuperson 5 beskriver att det är väldigt påfrestande och 
nytt för personen då hen aldrig upplevt detta tidigare. 

 
Attityder till utmattningssyndrom 
Våra intervjupersoner har yrken som innebär daglig kontakt med människor, där flera 
informanter berättar om hur de har kommit i kontakt med andra som har drabbats av 
sjukdomen utmattningsyndrom tidigare. Dessa informanter hade en större förståelse och en 
respekt för sjukdomen innan de drabbades. 

 
“jag hade respekt och förståelse för de.. jag har haft kollegor runt om kring mig 

som har drabbats” (Intervjuperson 4) 
 

“jag har ju vänner som gått igenom det. Jag har lidit med folk som har de” 
(Intervjuperson 2) 

 
Några intervjupersoner berättade att de hade en annan syn på sjukdomen. Det handlade om 
individuell tålighet. 

 
“Jag har väl inte sagt det här innan men jag ansåg väl lite att den här sjukdomen 

var för klenisar, att de var psykiskt klena” (Intervjuperson 6). 
 
Våra respondenter upplevde fysiska symptom i form av tryck över bröstet, sömnproblem, ljud 
och ljuskänslighet och domningar i armen. Men det fanns även psykiska uttryck i form av de 
kändes tömda på energi och att de sov väldigt mycket. En intervjuperson berättar även att 
personen inte hade någon känslospärr kvar. Majoriteten av informanterna hade en förståelse 
för utmattningssyndrom innan de själva drabbades, två intervjupersoner menade att även om 
de hade respekt och en förståelse för sjukdomen så trodde de aldrig att den kunde drabba dem 
själva. 

 
5.2  Livssituation vid insjuknandet 
I vår studie fick våra respondenter beskriva sin livssituation vid insjuknandet. Livssituationen 
inbegriper kombinationen av arbetslivet och privatlivet och hur respondenterna upplever 
dessa omständigheter när de blev sjuka. 

 
5.2.1  Arbetets påverkan 
När våra intervjupersoner fick berätta om vad de ansåg orsakade deras sjukdom framhöll 
samtliga respondenter att arbetsbelastningen var väldigt hög och att det fanns höga krav på 
individen att prestera på arbetet och att detta tog mycket kraft. 

 
“Det var ju mycket arbete, och ett oerhört tempo” (Intervjuperson 1) 

 
“min chef fick mer och mer att göra, som bidrog till att jag fick mer av hennes 

uppgifter” (Intervjuperson 2) 
 

“De jagar fortfarande… och då blir de aldrig någon vila utan de kommer nytt och 
nytt och nytt..” (Intervjuperson 4) 

 
Hårt arbete, fler och fler arbetsuppgifter samt högt tempo genererade till den höga 
arbetsbelastningen. Detta blir tydligare när de gick vidare och beskrev sin arbetsdag. Att de 
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var tidiga arbetsdagar och att det oftast var mycket att göra var återkommande beskrivningar 
av en helt vanlig arbetsdag. 

 
“Man kom hit vid åtta, sen var de fullpackat.. Hade jag tio minuter över la jag de 

på att träffa en medlem istället för att ta hand om mig själv.. Jag hoppade över 
lunchen.” (Intervjuperson 5) 

 
“åkte hemifrån kl 6 på morgonen, och jag försökte faktiskt hålla mig så att jag åkte 

från kontoret vid 16. Men egentligen så börjar ju arbetsdagen kl 6 till 17. För de 
var en dryg timma i bilen, men då skötte man ju lite telefonsamtal och sånt i bilen” 

(Intervjuperson 6) 
 

Utöver de tidiga och ibland långa dagar som våra respondenter beskrev uttryckte sig även en 
respondent att de var orimliga “deadlines” och krav på att nå upp till förutbestämmda mål. 

 
“klockan som rusar iväg man ska hämta på dagis, man raffsar ner papprena i 

väskan och så drar man iväg, och sen sitter man å jobbar en stund på kvällen, för 
att dagen inte räcker till..” (Intervjuperson 4) 

 
Några av våra respondenter upplevde att de fick eller var tvungna att arbeta hemifrån då höga 
krav ställdes på dem. En konsekvens av detta var att arbetsdagarna blev långa och att våra 
respondenter fick ta med arbetet hem samt arbeta oreglerade arbetstider. Gränslinjen mellan 
arbetslivet och privatlivet blev allt mer otydlig och detta var något som våra informanter 
berättade öppet om. 

 
“Men de var ju ofta man hade medlemsmöten och sånt, sena eftermiddagar, 

kvällar och sådär. Vi har ju oreglerad arbetstid..” (Intervjuperson 6) 
 

“Man var hemma en stund å inne en stund, sen fortsatte man. För fritiden och 
arbetet flöt ihop..” (Intervjuperson 1) 

 
Utöver kraven på arbetet och att prestera upplevde fyra intervjupersoner att det var 
påfrestande att pendla till arbetet men även i sin yrkesroll. 

 
5.2.2  Att ständigt träffa nya människor i arbetet 
Samtliga respondenter i vår studie träffar nya människor dagligen i sin yrkesroll och flera av 
våra intervjupersoner berättade öppet och tydligt om att de ansåg att det var påfrestande och 
jobbigt. 

 
“.. du är helt tvingad att träffa människor, trots att du egentligen inte vill göra 

de.. man kände sig tvingad och tillslut blev det naturligtvis en oerhörd press både 
på telefonen och möten med människor, nya människor. Inte bara nya människor 

utan människor över huvudtaget” (Intervjuperson 1) 
 

“Jag kommer aldrig ut på ett företag när det är positiv stämning och det bjuds på 
fika. Utan varje gång jag kommer ut så är det ett problem, typ att någon ska sägas 
upp eller något…Vad det gäller känslor får man vara som en gås, det måste rinna 

av dig..det går inte att visa vad man känner om man känner exempelvis ilska, 
irritation och så vidare..” (Intervjuperson 5) 
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Några respondenter menar att arbetet är något de brinner för väldigt mycket och att det är 
roligt att träffa nya människor. Detta var en bidragande orsak till att de fortsätta att arbeta hårt 
även när de egentligen inte orkade. 

 
Det fanns även de personer som inte hade reflekterat över att nya möten med människor 
kunde vara påfrestande. Tre respondenter berättade att de går in i en yrkesroll när de träffade 
nya människor och på så sätt hanterade de sina känslor. 

 
“När jag går in på jobbet så sätter jag på mig min yrkesroll och då ska jag vara 
tillmötesgående, då ska jag ta hand om alla, alltid finnas tillhands. Så att jobbet 

var min fristad på nåttvis” (Intervjuperson 2) 
 

“Jag har inte tänkt på det sättet. Men det är klart att det tar kraft att ständigt 
träffa nya människor och vara alla till lags. Man kan liksom inte komma ut till en 
person och vara jätteledsen och jättearg. Då blir det svårare att göra ett bra jobb, 

enligt mig..” (Intervjuperson 7) 
 
Även om de respondenterna inte hade reflekterat över påfrestningen att ständigt träffa nya 
människor ansåg de att det var en bidragande orsak till sjukdomen på grund av den energi och 
kraft detta krävde. För att på bästa sätt kunna sköta sitt jobb kan de inte riktigt visa hur de 
egentligen känner. Att vara professionell och tillmötesgående är något som tar mycket ork och 
kraft. 

 
5.2.3  Chefernas och kollegornas inflytande på sjukdomen 
Ett vanligt förekommande mönster bland de svar vi fick var att de arbetade på arbetsplatser 
där det fanns ett krav från kollegorna som påverkade informanterna att inte vika ner sig och 
lägga i en växel till. 

 
“Jag hade inga ovänner på arbetsplatsen, men det fanns ju krav från kollegor på 
mig också och jag anser att det påverkade mig att pusha mig själv och inte vika 

ner mig” (Intervjuperson 3) 
 
En intervjuperson berättar öppet om att personen blev chef över sina gamla kollegor och att 
det var en jobbig övergång. Från att vara bra vänner med kollegorna, även på fritiden, skulle 
nu personen bli chef och arbeta som samordnare för dessa personer. 

 
“Jag försökte parera det så att vi skulle fortsätta kunna vara vänner. Men jag har 
insett nu i efterhand att det var jag som fick lägga ner mer jobb för att få det att 

funka än vad dom gjorde. För när jag blev sjuk var det ingen som hörde av sig…” 
(Intervjuperson 2) 

 
Några av informanterna upplevde inte att kollegorna påverkade dom negativt i form av 
exempelvis krav. Dessa menar att de ser kollegorna som en extra familj och lyfter fram vilket 
stöd de får dagligen av kollegorna. 

 
“Jag och mina kollegor på arbetsplatsen är som en extra familj och dom vill jag 
verkligen inte klandra något för. De kan ju inte hjälpa hur mycket vi har att göra 
samt att mitt privatliv bidrog till att mattan drogs undan fullständigt på mig..” 

(Intervjuperson 5) 
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När det kommer till hur chefen påverkat sjukdomen i form av skapandet av en god arbetsmiljö 
går respondenternas berättelser något isär. Vissa intervjupersoner menar att chefen inte kan 
klandras medan andra menar att chefen kunde gjort mer. Fyra intervjupersoner anser att deras 
chef hade misslyckats i olika grad med att arbeta aktivt för att förebygga psykisk ohälsa på 
arbetsplatsen. Dessa personer berättar att deras chefer inte visade någon större förståelse för 
problemet utan att de bara följde lagen och utan att egentligen bry sig om sin personal. En 
intervjuperson berättar; 

 
“Jag upplevde det som att chefen arbetade för att jag skulle kunna klara av 

arbetet så att inte det blev lidande. Men chefen arbetade inte för att jag skulle må 
bra. Det menar jag är skilda saker egentligen” (Intervjuperson 3) 

 
Intervjuperson 3 syftar på att detta är två skilda saker. Att arbeta för att den anställda ska 
kunna klara av jobbet men inte fokusera på hur människan mår menade personen var felaktigt 
agerande. Samma person fortsätter: 

 
“Som jag ser det har chefen misslyckats om personalen bränner ut sig. Då är det 

något som inte står rätt till enligt mig” (Intervjuperson 3) 
 
Men det fanns även de personer som ansåg att chefens agerande inte har påverkat sjukdomen. 
Två respondenter menade att deras chefer arbetade för att skapa en god arbetsmiljö och dessa 
personer ville inte klandra chefen för något. 

 
“Jag vet att chefen alltid fanns där för mig om jag behövde hjälp. Jag klandrar 
verkligen inte chefen för något utan menar att han arbetade på ett bra sätt med 

den här frågan” (Intervjuperson 7) 
 
Intervjuperson 7 upplevde inte att arbetsgivaren borde gjort något annorlunda utan att hen är 
nöjd med hur chefen har arbetat för att underlätta personens sjukdomsperiod. 

 
5.2.4  Påfrestningar från privatlivet 
Tiden för familj eller egna sysselsättningar blev som vi nämnt tidigare lidande. Men flera av 
intervjupersonerna nämnde att trots att tiden fanns för fritiden eller familjen så kunde den vara 
påfrestande då våra respondenter upplevde att det även fanns krav från privatlivet. Det fanns 
även privata händelser som våra respondenter beskrev vara en bidragande orsak till 
sjukdomen. 

 
“Vi renoverade huset samtidigt och min återhämtningsfas existerade inte […] det 
hela var ganska nytt och jag kände väl att jag inte riktigt kunde klaga på mitt liv 

när vi precis blivit tillsammans.” (Intervjuperson 3) 
 
Intervjuperson 3 berättade här att trots den höga arbetsbelastningen så fanns ingen 
återhämtning på grund av renoveringen samt den nya relationen, som då beskrevs som att 
ingen fritid fanns i den utsträckningen som behövdes för att klara av kombinationen av stress 
från arbetslivet och privatlivet. 

 
Sex av sju respondenter vi har intervjuat har barn och några av våra respondenter var 
medvetna och berättade helt öppet om att deras livssituation kunde vara en bidragande orsak 
till att de drabbades av sjukdomen. 
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“.. samtidigt så var jag småbarnförälder och hade mycket att göra där också” 
(Intervjuperson 7) 

 
Flera respondenter genomgick en separation vid tiden före sin sjukdomstid och att detta var en 
påfrestning för dom; 

 
“Innan jag blev dålig så levde jag ihop med mitt ex och vi hade de inte så 

jättebra.” (Intervjuperson 2) 
 

“...förhållanden som slutade i skilsmässa” (Intervjuperson 1) 
 

“jag gick igenom en separation ifrån min sons pappa, jag och hans pappa flyttade 
isär” (Intervjuperson 4) 

 
Förutom separationer berättade tre intervjupersoner att en nära anhörig hade avlidit i nära 
anslutning till deras insjuknande. 

 
“min pappa gick bort, de var tufft för mig..” (Intervjuperson 7) 

 
“Morsan var ju ganska.. vad heter de.. hon var ganska dålig innan hon gick bort” 

(Intervjuperson 6) 
 
Ytterligare en respondent uppgav att dennes partner hade gått bort något år tidigare och detta 
ledde till en stämning av hens nära anhöriga som slog respondenten hårt. 

 
En av våra respondenter berättar även hur hens återhämningsfas präglades av en form av 
alkoholmissbruk och att detta var personens sätt att koppla av och få återhämtning på. 
Samtliga av våra respondenter uttrycker sig att bristen på återhämtning var påtaglig och en 
orsak till den bristen var att deras livssituation inte erbjöd personen någon tid för att samla sig 
ny kraft. 

 
“Det var en privat händelse i samband med för mycket på jobbet som gjorde att 

mattan drogs undan fullständigt. Jag har min åsikt att när folk råkar illa ut beror 
det på både privatlivet och arbetslivet. Har du massvis att göra på jobbet kan du 
hantera det om du har det bra hemma. Samma sak om du har det dåligt hemma 

kan du hantera det om du har det bra på jobbet. Men har du inget lugn 
någonstans har du inget ställe att återhämta dig på och då smäller det bara av. 

Det var så det gjorde för mig” (Intervjuperson 5) 

Här belyser intervjupersonen vikten av återhämtning för att klara av ett stressigt arbetsliv. 

Livssituationen för våra respondenter beskrevs liknande, de upplevde en hög arbetsbelastning, 
högt tempo och arbetsuppgifter som bara blev flera. Arbetet krävde i många fall en hög 
prestation som oftast resulterade i långa dagar men även att arbeta på kvällarna. Att träffa nya 
människor påverkade våra respondenter på olika sätt och ställde därmed olika krav, vissa 
ansåg detta vara en stor påfrestning i deras yrkesroll. Andra ansåg att träffa nya människor var 
de som bidrog till att de fortsatte att jobba hårt. Även chefen och kollegorna var en del som 
påverkade informanterna, flera hade en bra relation men kraven och bristen på förståelse för 
sjukdomen var tydlig. Samtidigt hade flertalet informanter i studien varit med om någon form 
av personlig tragedi i form av separation eller dödsfall av nära anhörig som var en påfrestning 
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för dessa. Detta bidrog till att tiden för återhämtning försvann eftersom kraven från arbetslivet 
och privatlivet blev för höga. 

 
5.3  Stöd 

 
5.3.1  Stöd från arbetsgivaren 
Bland våra respondenter fanns det ingen gemensam syn på vilket stöd de fick av sin 
arbetsgivare när de blivit sjukskrivna för utmattningssyndrom. En av våra respondenter var 
egenföretagare och var således sin egen chef. Tre intervjupersoner upplevde att det var ett 
dåligt stöd eller inget stöd alls från arbetsgivaren. Framförallt var det bristen på 
återkommande kontakt eller uppföljning av deras sjukdom som intervjupersonerna saknade. 
De kände att de fick gå igenom sin sjukdomsperiod ensamma och detta är något de menar att 
arbetsgivaren borde gjort annorlunda. 

 
“Jag kan ju önska mig att min närmsta chef skulle ha….för de första ha haft 

någon form av kontakt, jag hade inte väntat mig något besök eller någon större 
grej men bara ett mail eller ett telefonsamtal, det hade ju liksom inte kostat 

särskilt mycket” (Intervjuperson 4) 
 
En intervjuperson fick byta chef ett antal gånger och detta menade vår intervjuperson bidrog 
till ett bristfälligt stöd. 

 
“Under min tid där då så har jag haft fem chefer och det är ett stort problem. För 
jag hinner aldrig lära känna någon och därför är det väldigt svårt att få stöd då..” 

(Intervjuperson 2) 
 
Flera respondenter berättade emellertid att de fick ett fantastiskt bra stöd av chefen och att de 
bland annat fick tid hos företagshälsovården omgående. 

 
“Jag fick en blackout på torsdagen och på onsdagen veckan efter fick jag en tid 

hos en beteendevetare. Sen har alltid min arbetsgivare stöttat mig i detta. Jag fick 
även ta del av friskvårdsaktiviteter i form av 40 betalda PT-pass på ett gym. Nej, 

mitt stöd från arbetsgivaren har varit suveränt” (Intervjuperson 5) 
 
De tre intervjupersoner som ansåg att chefen gav ett fantastiskt bra stöd under sjukperioden 
hade heller inget att säga på frågan vad de ansåg att cheferna borde gjort annorlunda för att på 
bättre sätt stödja individen i sin sjukperiod. 

 
5.3.2  Stöd av övrig omgivning 
Även stödet av omgivningen varierade bland våra intervjupersoner. Tre personer uppgav att 
de fick dåligt stöd eller lite stöd av sin omgivning. De var vänner som inte hörde av sig och 
till och med tog avstånd när de blev sjukskrivna. 

 
“de slutade med att jag slutade ringa, för jag skulle som om de var något 

överhuvudtaget som hörde av sig till mig. Men tyvärr var de inte en jävel..” 
(Intervjuperson 2) 

 
Fler informanter menade att de önskade att fler vänner och personer i omgivningen hade hört 
av sig och brytt sig mer. De medgav även att de fick klara sig själva och att de förstod vilka 
som egentligen var deras vänner. 
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Fyra personer som deltog i vår studie menade att stödet från deras omgivning har varit 
suveränt och att detta var en bidragande orsak till att de kom tillbaka till arbetet. Två 
respondenter berättade att deras partners var med genom hela processen inklusive samtalen 
med beteendevetaren. 

 
“Min hustru var med hos beteendevetaren några gånger och det var vändpunkten 

för henne..ja, för mig också egentligen. Efter det har hon stöttat mig på ett 
fullkomligt briljant sätt och det är jag glad över” (Intervjuperson 5) 

 
Våra respondenters berättelser angående chefens stöd är något delade. Flera informanter 
upplever stödet som bra och att de inte har något att klaga på. Tre av våra informanter 
upplever att de inte fick ett bra stöd från sin chef under sjukperioden. Det var bristen på 
uppföljning och återkommande kontakt som upplevdes som otillräckligt. 
Tre respondenter upplevde att stödet från deras omgivining var dåligt och att de inte upplevde 
att de fick det stödet de önskat medan övriga respondenter var nöjda med omgivningens stöd 
och dessa respondenter menade att det var en viktig del i deras rehabiliteringsprocess. 

 
5.4  Attityder mot utmattningssyndom efter sjukskrivningen 
Det var enbart en av våra respondenter som ansåg att de inte hade ändrat uppfattning kring 
sjukdomen efter de själva hade blivit sjuka. Flertalet hade därmed ändrat sin åsikt och ansåg 
att sjukdomen var betydligt värre än vad de kunde anat. 

 
“Jag kunde inte föreställa mig att det var så jävligt. Från att varit en formel 1 
förare så kör man nu folkrace i passagerarsätet, du kommer aldrig tillbaks” 

(Intervjuperson 5) 
 

“En jävla tråkig sjukdom, det är fruktansvärt att man ska kunna hamna där 
egentligen. De är en jävla skitsjukdom egentligen och att de ska ta så lång tid att 

återhämta sig..” (Intervjuperson 6) 
 
Några informanter i studien berättade här hur arga de var, huvudsakligen på sig själva men 
även på själva sjukdomen. De upplevde den tung och som de själva uttryckte det; “svårt att 
acceptera” sin sjukdom när återhämningen inte gick så snabbt som de önskade; 

 
“Den är fan värre än vad jag trodde. Jag trodde att de skulle ta ett år eller så sen 

blir man bra igen. Men när jag fick ett återfall så blev jag jättebesviken på mig 
själv..” (Intervjuperson 2) 

 
Några av våra respondenter uttryckte sig under och efter intervjuerna att samhället bör ta ett 
större ansvar när det gäller denna sjukdomen, eller snarare att de önskar att samhället skall 
acceptera det som en sjukdom och erbjuda den hjälpen som krävs; 

 
“Det är viktigt att vi får upp ögonen för de här. Det kommer bli ett 

samhällsproblem” (Intervjuperson 5) 
 

“Den bör tas på allvar i samhället och att vi arbetar aktivt för att förebygga den” 
(Intervjuperson 3) 
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Som en avslutade del i studien fick våra respondenterna berätta hur de skulle gjort annorlunda 
om de kunde bestämma för att minska risken att drabbas av utmattningssyndrom. En berättade 
att hen aldrig skulle starta ett eget företag och rekommenderar oss att aldrig göra detta på 
grund av risken för att sudda ut gränsen mellan arbetsliv och privatliv. Flera respondenter 
berättar om vikten av att lyssna på kroppens signaler och att då göra någonting åt det före det 
har gått för långt. 

 
“Jag har lärt mig att lyssna på kroppen och vad den försöker säga mig. Att inte 

vara så jävla duktig hela tiden” (Intervjuperson 3) 
 
Många respondenter upplevde att de var tvungna att lära sig att släppa arbetet och att inte ta 
på sig fler sidouppdrag än vad de orkar med. 

 
“Sen har jag inte tagit på mig något uppdrag som inte har med jobb att göra” 

(Intervjuperson 6) 
 

“Men man kan inte jobba mer utöver de 40h/v de handlar om att reglera de 
oreglerade” (Intervjuperson 4) 

 
Respondenterna uttrycker en förståelse att de inte kan arbeta mer än vad de gör i dagsläget 
och detta inbegriper privata uppdrag i form av styrelseuppdrag eller liknande. 

 
5.5  Summering av resultat 
Gemensamt för våra informanter när de skulle beskriva sig själva var att de beskrev sig som 
utåtriktade, gå “all in” och att de framhöll mer positiva egenskaper om sig själva i arbetslivet 
än i privatlivet. Samtliga respondenter berättar om att de har fått ändra på sig själva efter de 
drabbades av utmattningssyndrom. De berättade att de får tänka på att inte alltid behöva vara 
bäst och lägga sig på en “lagom” nivå. 

 
Symptomen hos våra respondenter uttryckte sig i dels fysiska symptom som tryck över 
bröstet, sömnproblem, ljud och ljuskänslighet och domningar i armen. Men även psykiska 
problem i form av att de upplevde sig som tömda på energi och att de sov väldigt mycket var 
vanligt förekommande bland våra respondenter. Flertalet av våra informanter berättade att de 
hade en förståelse för sjukdomen innan de drabbades men samtliga respondenter berättade om 
deras respekt för sjukdomen men även att den var värre efter att de själva drabbats. 

 
Samtliga av våra respondenter beskriver att de hade en väldigt hög arbetsbelastning med höga 
krav före de blev sjuka. Flera av våra respondenter arbetade även oreglerade arbetstider som 
uppfattades som påfrestande. Att träffa nya människor i arbetet var även något som flertalet 
av våra respondenter uppfattade som påfrestande och som något som ställde krav på 
individen. Även chefen och kollegorna ställde krav på respondenterna även om flertalet av 
våra informanter berättade att de hade en bra relation med dessa. 

 
Flertalet av våra respondenter var med om en personlig tragedi i form av seperation eller 
dödsfall av nära anhörig och det var en påfrestning för dessa. På så sätt försvann 
återhämtningen eftersom kraven från både privatliv och arbetsliv blev för höga. 

 
Respondenternas syn på chefens stöd under sjukperioden var något delad. Flertalet av 
informanterna upplevde att stödet var bra och att de inte hade något mer att önska från deras 



25  

arbetsgivare. Tre informanter upplevde att chefens stöd var dåligt och framförallt var det 
bristen på uppföljning och kontakt som upplevdes som misslyckat. 

 
Tre respondenter upplevde att stödet från deras omgivining som dåligt och att de inte 
upplevde att de fick det stödet de önskat medans övriga respondenter var nöjd med 
omgivningens stöd och dessa respondenter menade att det var en viktig del i deras 
rehabiliteringsprocess. 
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6 DISKUSSION/TEORETISK ANALYS 
 
6.1  Omständigheter 
Inledningsvis kommer vi här diskutera de omständigheter våra respondenter upplevde att de 
hade före, under och efter sin tid med utmattningssyndrom. 

 
6.1.1  Fysiska och psykiska 
Våra respondenter som deltagit i vår studie fick beskriva sig själva. Ambitiös, envis, 
engagerad och målmedveten är egenskaper som beskriver våra respondenter väl före de 
drabbades av utmattningssyndrom. Vi ser att våra respondenters egenskaper passar väl in med 
de individegenskaper som tidigare studier framhåller vara en förutsättning för att en person 
ska kunna drabbas av utmattningssyndrom. “Man måste brinna för att bli utbränd” är ett citat 
som illusterar betydelsen för dessa individegenskaper (Stressforskninginstitutet 2015:2). 

 
Att ha dessa egenskaper är oftast något positivt och kan vara en dröm för många arbetsgivare. 
En individ med dessa egenskaper har oftast en väldigt god arbetsetik och lägger stort fokus 
och kraft på arbetet. Hochshild (2003) menar att en alltför god arbetsetik genom 
samhällsnormer kan vara en bidragande orsak till att så många drabbas av 
utmattningssyndrom. När arbetet känns påfrestande försöker dessa individer agera enligt 
rådande normer , att fortsätta vara tillmötesgående och lägga ner samma energi trots att 
arbetet blir stressigt och jobbigt (Hochschild 2003:90ff).Vi kan koppla detta resonemang till 
samtliga av våra respondenter då de ofta berättade om att de inte ville visa sig svaga och att de 
alltid haft en förmåga att lägga i en extra växel när det kändes jobbigt. 

 
Vi anser det är intressant att samtliga respondenter kände att de var tvungna att ändra sig 
själva efter sjukdomen. De upplevde helt enkelt att deras egenskaper såsom att vara ambitiös, 
engagerad samt målmedveten har bidragit till deras sjukdom. Detta stämmer väl överens med 
Maslach (1986) beskrivning av individegenskaper och att dessa har en betydande roll för att 
en individ ska drabbas av utmattningssyndrom (Maslach 1986:13ff). 

 
Våra respondenter beskrev deras symptom på ett relativt likvärdigt sätt. Majoriteten av våra 
intervjupersoner berättar om sina fysiska symptom i form av domningar, tryck över bröstet, 
sömnproblem, skakningar, magkattar och att de kändes tömda på energi. Vi kan se hur våra 
respondenters symptom stämmer överens med de tre olika faser av symptom för sjukdomen i 
tidigare forskning. Samtliga respondenter har gått igenom alla tre faser då det till slut blev 
sjukskrivna för sjukdomen. När intervjupersonerna berättade om att de hade magproblem, 
sömnproblem och koncentrationsproblem befann de sig i den prodromala fasen. Det är vanligt 
att när en individ ser dessa symptom ser den detta som varningstecken och reducerar därför 
belastningen. Men våra respondenter har uttryckt sig att de inte hade förmågan att lyssna på 
kroppens signaler och minskade därför inte belastningen. Nästa fas är den akuta fasen och här 
befann sig våra respondenter när de beskrev sig som att var känsliga för ljud och ljus och hade 
minnesstörningar. När våra respondenter blev sjukskrivna för utmattningssyndrom befann de 
sig i återhämtningsfasen där intervjupersonerna fick möjlighet att återhämta sig och samla ny 
kraft. Forskning visar även att det finns en stor risk för återfall och det drabbade tre av våra 
respondenter. Två respondenter var på väg tillbaka från sjukskrivningen, därför vet vi inte om 
de drabbats av återfall eller inte (DU-projektet 2012:34f) 
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6.2  Orsaker 
I följande avsnitt diskuteras våra respondenters orsaker till varför de drabbades av 
utmattningssyndrom med hjälp av olika teorier samt tidigare forskning. 

 
6.2.1  Krav och kontroll i arbetet och privatlivet 
Gemensamt för alla våra respondenter var att det upplevde att de hade en väldigt hög 
arbetsbelastning med väldigt höga krav i arbetet. Våra intervjupersoner berättade om tidiga 
morgnar och sena kvällar. Våra respondenter berättade tydligt att de höga kraven de hade på 
sig bidrog starkt till sjukdomen. Det var framförallt de psykiska- och de kvalitativa kraven i 
form av hög koncentration och uppmäksamhet som ställdes på våra intervjupersoner i arbetet 
(Karasek & Theorell 1990:62ff). En bidragande orsak som majoriteten av informanterna 
uppgav var att deras kollegor ställde höga och påfrestande krav. Samtidigt som de berättade 
att de inte hade någon konflikt med sina kollegor. Men att de krav som ställdes bidrog till att 
våra respondenter var tvungna att lägga i en “högre växel”. 

 
Respondenternas upplevda kontroll över arbetet sträckte sig även över att de kunde styra hur 
de skulle lägga upp sin arbetsdag, i flera fall vart, men  framförallt när. Dessa respondenter 
innehade vad man kan kalla för flexibla arbeten där gränsen mellan privatliv och arbetsliv på 
sina ställen suddats ut. Våra respondenter upplevde att kontrollen över arbetet inte var 
bristfällig. Enligt deras berättelser vill de beskriva sitt arbete som ett aktivt arbete (Karasek & 
Theorell 1990:35ff). Men hur mycket kunde egentligen respondenterna styra över sina 
arbetsliv, hur mycket kontroll hade dom? Ett flertal av dem uppgav hur de upplevde sig få 
alltmer arbetsuppgifter och kopplade detta till en av orsakerna bakom sjukdomen, något som 
tyder på att individen i själva verket inte innehade kontroll över arbetet. Detta tyder på att 
deras arbeten istället bör skrivas som ett högstressarbete. Som Karasek & Theorell (1990) 
menar att individer som har ett högstressarbete löper en större risk att drabbas av stress och 
sedan utmattningssyndrom (Karasek & Theorell 1990:31ff) 

 
Våra respondenter uppgav även att kraven var höga från privatlivet och att det upplevdes som 
påfrestande. Samtliga av våra respondenter hade antingen en seperation, dödsfall, en rättslig 
tvist som även bidrog till ekonomiska problem eller ett nytt förhållande att handskas med 
tiden före de drabbades av utmattningssyndrom. Dessa händelser ställde krav på våra 
respondenter även i privatlivet. Enligt alla våra intervjupersoner var det kombinationen av 
privatliv och arbetsliv som gjorde att de så småningom drabbades av utmattningssyndrom. De 
beskrev även bristen på återhämtning som något starkt bidragande till sjukdomen och att 
återhämtningsfasen knappt existerade. Rollöverbelastningen var ett faktum då repondenterna 
hade väldigt lite tid att återhämta sig på och samtidigt vara närvarande och aktiv i privatlivet 
samt arbetslivet (Allvin m.fl 2006:107f). Men vi kan även koppla detta till Maslach (1986) 
som beskrev utmattningssyndrom som en reaktion på långvarig stress utan möjlighet till 
återhämtning och vila (Maslach 1986:13ff). Tidigare forskning visar även att arbetslivet inte 
enbart är den aspekt som bidrar till utmattningssyndrom. En seperation, ett dödsfall eller 
bristande ekonomi är händelser som bidrar till att individen kan tappa kontrollen över 
situationen och att individen känner sig otrygg. När individens kontroll över situationen inte 
kompenserar de höga kraven som ställs på individen ökar riskerna för stress och 
utmattningssyndrom, vilket var fallet för våra respondenter (Karasek & Theorell 1990:62ff). 

 
6.2.2  Emotionellt arbete 
Alla våra respondenter arbetar eller har arbetat i yrken som innefattar att arbetstagare träffar 
mycket människor. Det finns en samhällsnorm att vi ska vara glada och hjälpsamma samt ge 
den bästa servicen när vi arbetar även om individen inte är på humör eller på topp just den 
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dagen. Dessa krav på individen tvingar oss att ställa om och agera efter de normer som finns 
eller som Hochschild (2003) kallar det, emotionellt arbete. Fyra av våra intervjupersoner 
berättade öppet och tydligt att de upplevde att det var påfrestande att träffa nya människor och 
att de var medvetna om att de inte kunde visa sina verkliga känslor (Hochschild 2003:90ff) 

 
Flera av våra respondenter uppgav att de inte kunde visa sina känslor, en av våra respondenter 
beskriver sig själv som en gås, det vill säga att känslorna får rinna av personen. De 
återkommande upplevelserna av att inte visa känslor när de träffade andra människor utan 
istället försökte vara tillmötesgående och glada påminner om det Hochschild (2003) kallar 
“surface acting” (Hochschild 2003:90ff). 

 
Det var tre respondenter som menade att de inte reflekterat över att det var påfrestande att 
träffa nya människor. Men samtidigt berättade informanterna om att de gick in i en yrkesroll 
där de skulle vara glada och tillmötesgående oberoende av vad de faktiskt kände. Att de 
beskrev att de gick in i en yrkesroll tyder på att oavsett hur de känner ska de följa 
samhällsnormerna och de agerande detta medföljer. Detta stämmer överens med Hochschild 
(2003) beskrivning av “deep acting” att individen framkallar en känsla hos sig själv och 
tvingar sig själv att känna en viss känsla (Hochschild 2003:90ff). 

 
Att dagens arbetsliv ställer krav på känsloarbete kan innebära konsekvenser för såväl 
individen och organisationen. Att hela tiden behöva hålla inne på sina känslor och tvinga sig 
att känna en viss känsla kan vara ohållbart i längden. I likhet med Hochschild (2003) pekar 
uppsatsens resultat mot att det emotionella arbetet upplevs bidra till att individen känner sig 
alienerade i relationen till arbetet och att det i sin tur ökar riskerna för utmattningssyndrom 
(Hochschild 2003:187f). 

 
Det emotionella arbetet och våra respondenters situation kan vi även koppla till Maslachs 
(1986) trestegsteori som är typiska för en individ som drabbas av utmattningssyndrom. 
Maslach (1986) benämner den första komponenten i teorin som emotionell utmattning och här 
passar våra respondenter väl in. Våra respondenter hade ett yrke som bidrog till att de blev allt 
mer känslomässigt engagerade i sina arbetsuppgifter och att de helt enkelt tömde sig på 
energi. Några av våra respondenter berättade även att de tog avstånd och stötte bort sina 
vänner. Under Maslach (1986) andra komponent, som hon benämner “depersonlaisation”, 
skapas lätt ett känslomässigt avstånd mellan personen och omgivningen på grund av att 
individer blir argsint mot personer i sin närhet. Den sista komponenten i Maslachs 
trestegsteori är nedsatt prestationsförmåga. Våra respondenter berättade inte något om att de 
presterade sämre på jobbet på grund av sin sjukdom (Maslach 1986:13ff). De menade att de 
istället var tvungna att öka takten och fortsätta att “pusha” sig själva. Vad hade hänt om våra 
respondenter lyssnade på kroppens signaler och reducerade arbetsbelastningen? De flesta av 
våra respondenter menade att de har ändrat på sig själva genom att inte alltid behöva vara bäst 
och mest ambitiösa utan att lägga sig på en “lagom” nivå. De är väl medvetna att deras goda 
arbetetik var en bidragande orsak till deras sjukdom. 

 
Vi har sett i studien att de emotionella arbetet kunde varit en bidragande orsak till att våra 
respondnter drabbades av utmattningssyndrom. Trots att flera nämnde det som spännande och 
energifyllt att träffa nya människor ser vi ändå att de var en påfrestning för dessa. Den 
“surface acting” och “deep acting”  som vi ser bland våra respondenter är på ett sätt deras 
sätt att hantera sina känslor (Hochschild 2003:90ff). Vi kan genom detta se hur deras agerande 
ledde till en form av emotionell utmattning, men även hur flera respondenter tog avstånd från 
sina vänner. Deras vänner tog snarare energi och de var en ansträngning för informanterna att 
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umgås med dessa. Trots den ökade påfrestning de upplevde i studien så fortsatte de att arbeta 
vidare, utan att lyssna på kroppens singnaler som sedan var en bidragande orsak till att de blev 
sjuka (Maslach 1986:13ff). 

 
6.2.3  Flexibilitet på arbetsmarknaden 
De flesta av våra respondenter berättade att de hade oreglerade arbetstider. De tog ofta med 
sig arbetet hem och arbetade även sena kvällar. Vanligt förekommande i tjänstemannayrken är 
att individen kan arbeta oavsett vart personen än befinner sig. Arbetet som ska göras behöver 
inte nödvändigtvis göras på kontoret eller på kontorstider. Arbetstidsflexibiliteten ledde till att 
visst arbete genomfördes på kvällar, utöver den ordinarie arbetsdagen (Berglund & Schedin 
2009:81ff). Därför är det lätt att linjen mellan familjeliv och arbetsliv blir otydlig och det kan 
leda till en form av rollöverbelastning där individerna i studien strävar efter att lyckas i arbetet 
samt att vara en god familjemedlem. Vi kan därmed se att rollöverbelastning har spelat en 
betydande roll för våra informanters sjukdom (Allvin m.fl 2008:107f). 

 
Vi kunde också tydligt se att några av våra respondenter upplevde att de fick fler 
arbetsuppgifter men även andras uppgifter som de förväntades klara av. Det här problemet 
kan ses som en form av flexibilitet som kallas funktionsflexibilitet (Berglund & Schedin 
2009:81ff) 

 
Många av våra respondenter berättade att de lärt sig att släppa arbetet när de slutat för dagen 
och att inte ta på sig fler sidouppdrag än vad de orkar med. Men vi ser att det flexibla 
arbetslivet har medfört vissa konsekvenser för våra respondenter.  Vårt resultat tyder på att 
vissa respondenter upplevt att gränsen mellan privatliv och arbetsliv var otydlig och att detta 
kan ses som en bidragande orsak till att de drabbades av utmattningssyndrom. Vi kan därmed 
se att detta är en form av rollöverbelastning som vi anser var en bidragande orsak till våra 
informanters sjukdom. 

 
6.3  Stödet från arbetsgivare och övriga omgivningen 

 
6.3.1  Arbetsgivarens sociala stöd 
Som vi har lyft tidigare så upplevde flera av våra respondenter någon form av krav på 
prestation och att vissa hade mindre kontroll över sin arbetsdag. Utöver de krav och kontroll 
som Karasek och Theorell (1990) nämner så är även ett socialt stöd och en stöttande chef 
viktigt för att få ett psykiskt välmående. 

 
De individer som hade upplevt ett dåligt stöd eller att de inte fanns något stöd alls från chefen 
beskrev detta ibland med ett tonfall som kunde upplevas som förakt och ibland någon form av 
uppgivenhet eller ensamhet. Bristen på de sociala stödet upplevdes som en av de områden 
som gjorde att de tog längre tid att komma tillbaka till arbetsplatsen fullt ut. Två respondenter 
berättade att de hade slutat på sin arbetsplats, samtidigt som de uttryckte att de inte fanns 
något stöd från arbetsgivaren eller att chefen valde att fokusera på helt fel saker. De tre 
intervjupersoner som hade fått ett bra stöd och som då upplevde sig sedda och erkända av sina 
arbetsgivare fick till stor del hjälp och den hjälpen kom snabbt. Vi kan se att den sociala 
påverkan i form av arbetsgivaren i det här fallet var en stark bidragande orsak till att de 
återkom till arbetet så snabbt (Shanefelt m.fl. 2013:432ff). Samtliga intervjupersoner som 
uttryckte att de hade ett bra eller starkt stöd av chefen fick även någon form av speciellt stöd, i 
form av exempelvis speciellt utformade friskvårdsaktiviteter . 
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Vi kan se att bristen på stöd kan vara en anledning till att dels de slutade på sitt arbete men 
även att sjukskrivningen varade så länge som den gjorde (Zhongua m.fl 2015:8). Vi ser även 
att om arbetsgivaren eller chefen valde att fokusera på fel saker och då inte gav de 
erkännandet som krävdes för att medarbetaren skulle känna sig uppskattad. Detta kan då leda 
till en form av uppgivenhet och i längden leda till utmattningssyndrom (Guillot 2015:47). 

 
I vår studie så var det även två stycken hade bytt arbetsgivare under eller efter sin diagnos av 
utmattningssyndrom. Samma personer upplevde att de hade stöd av sin arbetsgivare men som 
ändå av någon anledning valde att antingen bli förflyttade eller helt byta arbetsgivare. 

 
6.3.2  Stödet från omgivningen 
Bristen på stöd från omgivningen var ytterligare en aspekt som vi ser påverkade längden på 
sjukskrivningen. De individer som uttryckte ett starkt och bra stöd från familjen, kollegor eller 
vänner var inte borta från arbetet i den utsträckning som de utan stöd var (Zhongua m.fl 
2015:8). Vid intervjuerna var de också enklare för våra respondenter att berätta om bristen på 
stöd från sin chef än bristen på stöd av sin omgivning. Vi anser att det kan bero på de normer 
som finns i vårt samhälle om vilka känslor som är lämpliga och fullt legitima att känna. Att de 
genom detta var enklare för intervjupersonerna att lyfta bristerna på stöd från sin arbetsgivare, 
än att berätta eller erkänna att stödet från omgivningen var bristfällig (Hochschild 2003:59). 

 
6.3.3  Stödet i sin helhet 
Ungefär hälften av våra respondenter upplevde ett dåligt stöd eller inget stöd alls av sin 
omgivning under sin sjukskrivning, vissa förlorade till och med sina vänner. Vi kan se en 
likhet att det var samma individer som heller inte upplevde ett bra stöd av sin chef under 
samma period. 

 
Dessa individer hade ett lågt socialt stöd från både sin chef och sin omgivning. De sociala 
stödet i denna mening kan ses som en form av brist av grupptillhörighet och gemenskap. Om 
vi ser till enbart hur en arbetsgrupp bör fungera så anser vi att det behövs en form av 
gemenskap i gruppen för att den skall lyckas för att handskas med de krav som arbetslivet 
ställer. Vi ser att några av våra respondenter uttrycker en brist på de stödet som arbetsgivaren 
kunde enkelt hjälpt till med. När sedan deras omgivning, deras gemenskap på fritiden brister, 
så faller de enda sociala stödet de hade kvar. Vi tror att dessa två områden bidrog till att de 
drabbades av utmattningssyndrom men även att de var en orsak att sjukskrivningen blev så 
lång (Allvin m.fl 2008: 140ff). 

 
6.4  Attityder 
Då flera av våra respondenter arbetar i en facklig organisation och har kommit i kontakt med 
utmattningsyndrom i sitt arbetsliv så är vi inte förvånade att många uttryckte en stor förståelse 
och respekt för sjukdomen. Samtidigt är de intressant att de enbart var tre personer i studien 
som öppet sade och erkände att de var eller har varit sjuka. Några ville hellre benämna de som 
ett tillstånd eller helt enkelt en period, men inte som en sjukdom. Vi anser att detta kan bero 
på att sjukdomen inte tas på största allvar och att få personer är medvetna om att den kan 
drabba alla. 

 
Som vi har lyft tidigare så var de olika symptom som drabbade våra respondenter och att sex 
av sju uttryckte en större förståelse gällande utmattningssyndrom. Att det var en värre 
sjukdom än vad de kunde föreställt sig. Några av våra respondenter var även förvånade över 
att rehabiliteringen var så lång och ansåg detta vara påfrestande. Ilskan som beskrevs av våra 
respondenter i samband med utmattningsyndromen ser vi som ett samband med den 
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emotionella utmattningen. Vi kan även se ilskan mot sjukdomen som en följd av den 
uppgivenhet respondentenra kände före sin sjukskrivning. Följderna som våra respondenter 
beskriver följer Maslach (1986) teorier om depersonalisation. Men ilskan mot sjukdomen kan 
också förklaras genom den nedsatta prestationsförmåga som våra informanter upplevde under 
sjukdomstiden då de inte kunde prestera i den utsträckningen de gjorde tidigare (Maslach 
1986:13ff). 

 
6.5  Samhällets ansvar 
Eftersom utmattningssyndrom så sent som 2004 klassificerades som en sjukdom anser vi att 
det är ett relativt nytt begrepp i Sverige (DU-projektet 2012:31). Vi kan därför ha en viss 
förståelse för att utmattningssyndrom inte tas på största allvar i samhället. Två av våra 
respondenter uttryckte en stark önskan av att samhället bör ta ett större ansvar för sjukdomen 
som vi även håller med om. Ett tydligt exempel i vår studie handlar om att genomföra 
utbildningar till chefer, detta bör vara något organisationer satsar på. Vi håller därför med 
Shanafelt m.fl (2015) att chefer bör få någon form av utbildning för att på bättre sätt kunna 
arbeta för att förebygga personalens psykiska ohälsa (Shanafelt m.fl. 2015:432ff). Ytterligare 
en anledning till att satsa på detta skulle vara att dels för att få tillbaka individen till arbetet 
tidigare men även för att genom stöttning och erkännande minska risken att bli sjuk (Guillot 
2015: 47). 
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7 Slutsats 
När det kommer till våra respondenters upplevelser kring omständigheterna när de drabbades 
av utmattningssyndrom ser vi en likhet bland våra respondenter när de skulle beskriva sig 
själva. Vi ser även en likhet mellan våra informanters beskrivningar av sig själva och de 
individegenskaper som tidigare forskning beskriver som en förutsättning för att drabbas av 
utmattningssyndrom. Att samtliga av våra respondenter uttryckte sig som att de har behövt 
ändra på sig efter sjukdomen tyder på att de själva upplevt att deras egenskaper var en 
förutsättning för att drabbas av utmattningssyndrom. Flertalet av våra informanter hade lättare 
att beskriva sig själva i arbetslivet än i privatlivet. Kan detta bero på att våra respondenter 
blivit så känslomässigt engagerade i sitt arbete så att de associerar sig i större utsträckning 
med arbetslivet än med privatlivet? 

 
Vi ser en likhet i vårt resultat gällande våra respondenters symptom. De upplevda fysiska och 
psykiska symptomen var kroppens sätt att varna personen för att något inte stämmer. Vi 
ställer oss därför frågande till varför våra intervjupersoner valde att inte lyssna på dessa 
signaler. Kan det förklaras med de individegenskaper våra respondenter hade före de blev 
sjukrivna?  Eller fanns det yttre omständigheter i form av exempelvis krav som bidrog till att 
de fortsatte som förut trots att kroppen varnade dem? Vi anser att en bidragande orsak till att 
våra respondenter blev sjukskrivna för utmattningssyndrom är att de inte lyssnade på 
kroppens signaler och minskade belastningen. 

 
Våra respondenterns upplevelser kring vad det var som orsakade att de blev sjukskrivna var 
på många sätt lika. Vi anser att den höga arbetsbelastningen var en av de bidragande orsak till 
att våra intervjupersoner blev sjukskrivna. Även att rollöverbelastningen och de emotionella 
kraven som ställdes på respondentera blev som en följd av den höga arbetsbelastningen. I vår 
studie så var rollöverbelastningen en tydlig del då flera av respondenterna kände sig trötta och 
orkeslösa samtidigt som att de tog avstånd från sin omgivning. Vi kan se att detta påverkas av 
de rådande samhällsanormerna som kräver oss att agera på ett visst sätt i olika situationer, att 
kunna arbeta när som helst och att hela tiden vara positiv och glad. Vi anser även att de 
personliga tragedierna respondenterna upplevde i form av separation och dödsfall av 
närstående var en stark bidragande orsak till deras personliga välbefinnande som även 
påverkade och bidrog till deras sjukdomsbild. Men framförallt så ser vi bristen på 
återhämtning, att inte kunna varva ner eller reflektera över sin tillvaro som en av de viktiga 
delarna. Kanske beror detta på de personliga egenskaperna flertalet i studien nämnde? Att 
alltid vara engagerad och ambitiösa och att då prestera på topp i arbetslivet men även 
privatlivet kan då vara orsaker som resulterade i en sjukskrivning för utmattningssyndrom. 
Men som vi ser är det flera olika faktorer som väger in i deras tillvaro, för deras 
välbefinnande, alla dessa faktorer bidrog till deras sjukskrivning. 

 
När de kommer till hur våra respondenter upplevde stödet från arbetsgivaren och sin övriga 
omgivning under och efter sjukskrivningsperioden fanns det gemensamma delar som 
informanterna berättade om. De individer som ansåg att deras arbetsgivare gav ett bra stöd 
och hjälpte individerna under sin sjukdomsperiod kom också tillbaka fortare till arbetet. Vi 
anser därför att arbetsgivarens roll är av största vikt i sammanhanget och att arbetsgivaren bör 
lägga stor kraft på att arbeta förebyggande mot sjukdomen men också att stötta och hjälpa en 
individ som drabbas av utmattningssyndrom. Att en individ drabbas av utmattningssyndrom 
blir inte bara negativa effekter för den berörda individien. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) 
kalkyl kostar det 388 000 kronor per år för arbetsgivaren när en anställd bli sjukskriven för 
utmattningssyndrom. Genom att ta sjukdomen på allvar och arbeta aktivt för att förebygga 
den kan arbetsgivaren dels spara pengar i längden men framförallt ha en personal som mår bra 
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på jobbet. Dessa två fördelar anser vi är skäl nog till att arbetsgivare bör ta ett större ansvar 
för sjukdomen. 

 
Ytterligare en del var stödet från omgivningen som vi ansåg hade en stark påverkan på deras 
sjukdomsbild. Studien visat att de som fick ett bra stöd av omgivningen kom tillbaka till 
arbetet fortare än de som inte upplevde att de hade ett bra stöd. Samtidigt vill vi framhålla att 
vi anser att samhället bör engagera sig i från och att vi måste ta den här sjukdomen på allvar. 
Vi alla måste försöka förstå allvaret gällande utmattningssyndrom, för vem som helst av oss 
kan drabbas. 

 
Men hur går då dessa upplevelser att förstå i relation till de tidigare forskning och teorier som 
berör utmattningssyndrom och arbetsrelaterad stress? Vi anser att det finns mycket forskning 
på området, på vad som kan orsaka utmattningssyndrom. Karasek och Theorells (1990) 
modell på krav och kontroll är tillämpningsbar på vårt resultat då kraven har bidragit till 
respondenternas sjukskrivning. Maslach (1986) hjälpte oss att förstå våra informanters 
upplevelser om hur utmattningssyndromet påverkade dom, detta i form av den emotionella 
utmattningen respondenterna upplevde. Men även depersonalisationen som vi då kunde se i 
vår studie i form av ett känslomässigt avstånd bland våra respondenter under deras sjukperiod. 
Hochschilds (2003) beskrivningar av det emotionella arbetets konsekvenser för individen 
passade väl in i vår studie. Med hjälp av hennes teorier kunde vi beskriva och förstå hur våra 
intervjupersoners upplevelser av att träffa nya människor bidrog till deras sjukskrivning. Vi 
ser även att våra respondenter hade en form av rollöverbelastning (Allvin m fl 2008) som 
kunde förklara våra respondenters ansträngning före och under sjukperioden (Allvin m fl. 
2008:107ff). Men vi anser att det behövs mer studier och mer forskning på området och då 
framförallt kvalitativa studier. Vi kan se att den forskning som vi har använt oss av är relevant 
och vi kan med hjälp av dessa förklara våra respondenters agerande och attityder. 

 
7.1  Metoddiskussion 
Efter olika stadier i studien har vi insett att vissa delar borde sett annorlunda ut för att bättre 
beskriva vårt valda område. 

 
Genom att vi har redogjort för vårt tillvägagångssätt i studien och att vi har använt oss av citat 
i vår resultatdel för att stärka våra tolkningan men även för att låta läsaren göra sin egen 
bedömning. Men anledning av detta anser vi att vi håller en hög transparans i arbetet. 
Överförbarheten eller den såkallade externa validiteten anser vi fortfarande är relevent i ämnet 
då vi har redogjort för vårt tillvägagångssätt. 

 
Ett tydligt exempel är i vår studie när respondenterna intervjuades gällande orsakerna till 
utmattningssyndrom. Vi valde att fokusera på kraven som ställs utifrån chef, kollegor 
och/eller privatlivet. Vi borde sett över dessa frågor och valt att lägga till en fråga gällande 
vad för kontroll våra intervjupersoner hade över sitt arbetsliv men även sitt privatliv. Vi anser 
att de hade genom en sådan fråga hade blivit en tydligare kopplig till Karasek och Theorell 
(1990) “krav och kontroll teori”. 

 
Nu i efterhand anser vi att det kunde varit intressant att även fråga något om vilket ansvar 
individen tog för sin sjukdom, dels för att förebygga sjukdomen, men även vilket ansvar 
individen tog efter den drabbats av utmattnigssyndrom. Detta hade gett studien en intressant 
infallsvinkel. 
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En del av vår tidigare forskning hänvisar till agerandet hos personen som drabbas av 
utmattningssyndrom och att den är olika mellan individer. Några av våra respondenter slutade 
på sina jobb och vi kan se att de då var en tydlig länk mellan att de heller inte upplevde något 
stöd av antingen chef eller omgivningen. Men vi hade två respondenter som bytte avdelningen 
eller arbete under sin sjukdomstid och vi borde ställt följdfrågor på detta. De ansåg att de hade 
ett bra stöd men vi anser att de bör finnas något mer, någon anledning till de val de gjort. 

 
Nu i efterhand inser vi att vi skulle använt oss av fler teorier för att beskriva de krav våra 
respondenterna upplevde. Men hjälp av teorierna kunde vi tydliga beskrivit och tolkat de krav 
som ställdes från samhället och de övriga omgivningen som på så sätt styrde våra 
respondenter. 

 
Under intervjuerna ställde vi följdfrågor för att säkerställa att vi tolkat våra intervjupersoner 
på rätt sätt. Nu i efterhand är vi medvetna om att vi borde kontrollerat med våra respondenter 
och få en bekräftelse på att vi tolkat svaren på rätt sätt. Detta hade stärkt den interna 
validiteten i vår studie. 

 
7.2  Fortsatt forskning 
Vi anser att umattningssyndrom bör tas på största allvar. Därför är mer forskning i ämnet 
nödvändigt för att minska risken att fler ska bli sjuka. Vi anser att det finns ett behov av 
forskning kring vilket ansvar individen tar för sin sjukdom, dels för att förebygga den men 
också vilket ansvar individen tar efter att den drabbats av sjukdomen. Utöver de individuella 
ansvaret anser vi att forskning på samhällsansvaret hade varit relevant då utmattningssyndrom 
fortfarande är omdiskuterat och inte tas på fullt allvar. 
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8.3  Bilaga Intervjuguide 
 
 
 
Intervjuguide 

 
Frågeställningar 

1.   Under vilka omständigheter upplever respondenterna att de drabbades av 
utmattningssyndrom? 

 
2. Hur upplever respondenterna orsakerna till att de blev sjukskriva för utmattningssyndrom? 

 
3. Hur upplever respondenterna att stödet från arbetsgivaren och sin övriga omgivning har 
varit under och efter deras sjukrivningsperiod? 

 
4. Hur går dessa upplevelser att förstå i relation till tidigare teorier om utmattningssyndrom 
och arbetsrelaterad stress? 

 
Inledningsfrågor 

 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

 
Hur gammal är du? Vad 
arbetar du som? Berätta 
lite om din familj? 
Hur länge var du sjukskriven? 

Intervjufrågor: 

Under vilka omständigheter upplever respondenterna att de drabbades av 
utmattningssyndrom? 

 
Hur upplever respondenterna orsakerna till att de blev sjukskriva för utmattningssyndrom? 

 
 
1. Hur skulle du beskriva dig själv? 
(personliga egenskaper, målinriktade, engagerade i arbetet) 

 
2.  Hur såg din livssituation ut när du drabbades av utmattningssyndrom? 

(Familj, arbetsbelastning) 
 
3. Enligt dig, vad orsakade din sjukdom? 
(orsaker , psykologiska, fysiska och sociala, arbetsbelastning) 

 
3.1 Fanns det mer orsaker som inte var arbetsrelaterade till din sjukdom? 
(Sociala orsaker exempelvis separation, dödsfall, ekonomi) 

 
3.2 Hur upplever du att ständigt träffa nya människor påverkade din sjukdom? 
(Emotionell påverkan) 
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3.3 Hur var din relation med dina kollegor på arbetsplatsen? 
(Socialt stöd på arbetsplatsen) 

 
3.4 Hur upplever du att cheferna arbetade med att skapa en bra arbetsmiljö, för att 
förebygga ohälsa? 
(ledarnas arbete god arbetsmiljö) 

 
4. Hur såg arbetsbelastning ut när du blev sjukskriven? 
(“ta med jobbar hemma”, anställningsform, “övertid”) 

 
4.1 Hur skulle du vilja beskriva en vanlig arbetsdag innan du blev sjukskriven? 
(Arbetsbelastning, flexibilitet) 

 
5.  Vilka symptom hade du när du blev sjukskriven? 

(Symptom) 
 

5.1 Hur upplevde du symptomen före du blev sjuskriven? 
(Lyssnade till kroppens signaler) 

 

 
 

Hur upplever respondenterna att stödet från arbetsgivaren och sin övriga omgivning har varit 
under och efter deras sjukrivningsperiod? 

 
6. Hur skulle du beskriva stödet av din chef när du blev sjukskriven? 

(stödjande ledarskap, arbets miljö… ) 
 
7. Hur skulle du beskriva stödet av din övriga omgivning när du blev sjukskriven? 

(stödet från familj, vänner med mera) 
 
8.  Hur skulle du önskat att arbetsgivaren och de personer i din omgivning gjort 

annorlunda för att på bättre sätt stötta dig under din sjukperiod? 
(Hur anser personen att arbetsivarens och övriga omgivningens stöd kunde 
förbättrats? 

 
9. Om du skulle kunna bestämma, vad skulle du ändra på för att minska risken för att 

drabbas av utmattningssyndrom? 
(Deras syn på de förändringar som krävs) 

 
Avslutningsfrågor: 

 
10. Hur såg du på sjukdomen innan du drabbas? 
(Attityder kring utmattningssyndrom) 

 
11. Hur ser du på sjukdomen idag? 
(Attityder kring utmattningssyndrom) 

 

 
 
Finns det några frågor du skulle vilja ändra ditt svar på? Eller vill du lägga till något? 
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