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Abstract

The aim of this essay is to investigate what is burnout and how women who are affected by it 

manage their condition. Furthermore, we have investigated stigma and whether or not those affected 

by burnout are in turn stigmatised.

A qualitative approach has been used to achieve our aims with this project. To support our analysis 

we have interviewed ten women who all have been diagnosed with fatigue syndrome along with 

studying relevant literature. The main theories used in this investigation are the symbolic 

interaktionism by G.H Mead, the term stigma by Erving Goffman and different theories on coping.

The results show that the majority of women in the study had suffered from burnout due to work 

related stress and changes in their working environment. How they coped with and recovered from 

the condition depended on their own activity and how it related to their own support system.  

Moreover, we can see how nature plays a significant part for many of the affected women to return 

to a healthy life. We can observe that both the term stigma and how it manifests itself is complex 

and difficult to define.  The majority of the women in this study could not themselves define the 

term stigma.

We have discovered that women suffering from burnout experience major changes in their lives and 

that there is much to learn from these women about both life in general and a person’s working life.  

From a social worker’s point of view, it is imperative to acknowledge the risks of always meeting 

the needs of others and the importance of recovery and reflection.
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1. Inledning

Vi börjar nu närma oss slutet av vår utbildning och snart är vi färdigutbildade socionomer. Om ett år 

befinner vi oss förhoppningsvis på arbetsmarknaden och utövar socialt arbete, detta ämne som vi 

studerat de senaste 3,5 åren. Stora utmaningar och prövningar väntar säkerligen och vi tror oss vara 

redo att anta dessa. Inför detta vårt examensarbete diskuterade vi möjliga problemområden att 

undersöka, och efter många samtal oss emellan bestämde vi oss för att skriva om något som vi, och 

de flesta andra, känner till utan att riktigt veta vad det är – utbrändhet. Vi känner till detta begrepp 

genom rapporteringar i massmedier, vi hör om personer i vår omgivning som ”går in i väggen” och 

vi slänger oss med dessa uttryck för att beskriva tillfälliga stunder av trötthet och stress. Men vad 

som ligger bakom begreppet utbrändhet och hur det känns att vara det visste i alla fall inte vi 

mycket om innan vi påbörjade vårt arbete. 

Vår förförståelse säger oss att det mest är kvinnor som drabbas av denna sjukdom, och främst 

sådana som jobbar i direktkontakt med andra människor på något sätt. Som unga kvinnor som 

själva är på väg in på en kvinnodominerad arbetsmarknad är vi nyfikna på vad det är som ligger 

bakom utbrändhet, hur sjukdomen upplevs av de drabbade och hur de hanterar den. Vi spekulerade 

och resonerade kring huruvida vi själva ligger i riskzonen för att drabbas av utbrändhet, enbart på 

grund av det faktum att vi är kvinnor och att vi kommer att jobba i direktkontakt med människor. Vi 

tänkte vidare att vi som blivande socionomer eventuellt kommer att komma i kontakt med klienter 

med erfarenhet av utbrändhet och vår ambition är att öka vår egen, och andra personer som tar del 

av detta examensarbete, förståelse av denna sjukdom. Slutligen har vi diskuterat och undrat över 

huruvida personer med erfarenhet av utbrändhet kan bli dömda och stigmatiserade av sin 

omgivning. Det huvudsakliga syftet med detta fältanknutna examensarbete är dock hur utbrända 

kvinnor upplever och hanterar sjukdomen. 

1.1 Syfte

Det primära syftet med vårt examensarbete är att, utifrån adekvat litteratur och intervjuer, undersöka 

vad utbrändhet är ur ett kulturellt perspektiv och hur den upplevs och hanteras av drabbade kvinnor. 



Vidare ämnar vi också titta närmare på stigma och huruvida utbrändhet kan fungera som grogrund 

för andra människors stigmatisering av personer som drabbas av sjukdomen.  

1.2 Frågeställningar

Vad är utbrändhet utifrån ett kulturellt perspektiv och vad orsakar utbrändhet bland de intervjuade 

kvinnorna?

Hur upplever och hanterar de intervjuade kvinnorna sjukdomen?

Upplever de utbrända kvinnorna sig vara stigmatiserade som följd av sjukdomen?

2. Bakgrund

Nedan presenteras tidigare forskning som har relevans för denna studie. Syftet med framställningen 

av tidigare forskning är att ge en bakgrund och nyanserad bild av området vi ämnar undersöka. 

Forskningen som nämns kommer även att användas i empiri- och analysdelen för att där fungera 

som underlag till kritisk diskussion av problemområdet. 

2.1 Stress

Stressbegreppet används dels i vardagligt tal och dels som vetenskaplig term. En allmän uppfattning 

har gjort gällande att det finns en stor oenighet om begreppets betydelse och innebörd, men faktum 

är att enigheten är stor gällande vilka de viktigaste aspekterna i stressprocessen är. Dock kan 

definitionerna se olika ut (Hwang et al, 2007). Vi har valt att använda oss av Ekman & Arnetz 

(2005) definition av stress, stressorer och stressreaktioner. De förklarar begreppen som följer.

Stress – fysiologiska och psykologiska slitningar hos individen, som i sin tur reagerar på dessa på 

olika vis. Stress är en psykosocial faktor som kan påverka individens hälsa på varierande sätt. 

Fysiologiska stressreaktioner påverkar kroppsliga system och stör bland annat immunförsvar och 

hormonproduktion samt skadar hjärta, hjärna och muskler. Utöver detta tenderar människor under 

stress att vara ouppmärksamma på symtom och kroppsliga signaler i form av högt blodtryck och 

värk i kroppen.  Stress kan även ses som produkten av störningar i samspelet mellan de krav som 

individen upplever från sin omgivning och de resurser och förmågor hon upplever sig besitta för att 

kunna hantera dessa krav. Detta gäller både krav som är för höga och medför stort ansvar, och krav 

som är för låga i relation till individens kapacitet, till exempel monotona arbetsuppgifter. Stress 

utgörs också av obalans mellan individens arbetsinsats och belöning för denna i form av lön och 

uppskattning från chefer. Det som avgör huruvida individen blir stressad eller inte är hennes 



upplevelse och värdering av situationen (Ekman et al. 2005).

Stressorer – de yttre och inre faktorer som påverkar individen och som orsakar stressreaktioners 

uppkomst.

Stressreaktioner – något som uppstår i ett mentalt och fysiologiskt tillstånd där det mentala kan 

upplevas och ta sig uttryck på varierande vis, men där det fysiologiska har en generell karaktär. Den 

fysiologiska aspekten innefattar bland annat det centrala nervsystemet, hormonsystem och hjärt-

och kärlsystemet (Hwang et al, 2007).  

2.2 Krav-kontroll-stödmodellen

På 1970- talet skapade Robert Karasek den s.k. krav-kontroll-stödmodellen, ett redskap att 

analysera arbetsrelaterade stressfaktorer med (Perski, 1999. Lundberg & Wentz, 2004). Psykologisk 

stressforskning, där krav-kontroll-stödmodellen är ett analysredskap, fokuserar på individens 

subjektiva upplevelser och hantering av möjliga hot från omgivningen. Karasek ville undersöka om 

dessa hade koppling till hjärt- och kärlsjukdomar. Senare utvecklades modellen tillsammans med 

Töres Theorell och är idag den ledande modellen för analyser av psykosociala arbetsförhållanden 

och deras hälsoeffekt. Det centrala i krav-kontroll-stödmodellen är att förhållandet mellan upplevda 

krav och upplevd kontroll i en arbetssituation är avgörande för om arbetet ger negativ eller positiv 

stress. Karasek definierar krav som psykologiska stressfaktorer i en arbetssituation, kontroll 

definieras delvis som graden av egenkontroll och delvis som stimulans och utveckling, till exempel 

i form av skiftande arbetsuppgifter. Starka yttre krav tillsammans med låg nivå av personlig kontroll 

bygger upp negativa spänningar hos individen. Över tid kan dessa spänningar leda till fysisk 

och/eller psykisk ohälsa. Starka yttre krav tillsammans med hög nivå av personlig kontroll leder 

däremot till positivitet och aktivitet, detta främjar också inlärning och utveckling hos individen. När 

individen upplever att hon har stor kontroll kan hon också klara höga yttre krav utan negativa 

följder. 

Senare kompletterades modellen med ännu en forskare, Jeff Johnson. Denne bidrog med en tredje 

faktor, socialt stöd, som kan påvisa om arbete ger negativ eller positiv stress. Upplevelsen av socialt 

stöd kan påverka hur individen bedömer och hanterar en stressituation. Den lindrande effekten kan 

beskrivas som att socialt stöd fungerar som en buffert mot stress. Om individen känner att den har 

ett väl fungerande socialt stöd omkring sig så utvecklar hon färre stressymtom än andra. Vidare kan 

socialt stöd delas upp i två större underbegrepp.  Instrumentellt stöd innefattar handfast hjälp i form 



av materiella tillgångar, till exempelutrustning, pengar, men också tid. Emotionellt, känslomässigt 

stöd utgörs delvis av chefer och arbetskamrater och delvis av vänner, familj och andra människor 

runt individen (Perski, 1999).  

2.3 Utbrändhet

Begreppet utbrändhet är väl använt och innefattar flera olika benämningar beroende på vem man 

frågar. Vi kommer att göra en begreppsåtskillnad för att klargöra de olika benämningarnas innebörd 

samt motivera vårt val av benämning.

Begreppet ”utbrändhet” är en direktöversättning av det engelska uttrycket ”burn-out”, vilket 

skapades på 1970- talet av amerikanska psykologer (Ekman et.al, 2005). Tillståndet blev allt 

vanligare bland moderna kvinnor under 80-talet. Både kvinnor med hög utbildning, hemarbetande

kvinnor, änkor, gifta, frånskilda med flera drabbades (Freudenberger, 1985). Hur tillståndet än tog 

sig uttryck hos kvinnan var det typiskt för henne att hon trodde att hon skulle klara av tillvarons alla 

bestyr och utmaningar genom att förneka de signaler kroppen och psyket skickar. Kvinnor sugs 

djupt in i utbrändheten, detta då de inte vet hur de ska hantera dess symtom, som består av 

känslomässig utmattning, fysisk trötthet, lättretlighet och sårbarhet. Många tror att om de rycker 

upp sig och kämpar hårdare så kommer de snabbt återgå till det normala, men symtomen vid 

utbrändhet accelererar vid uteblivna åtgärder (Freudenberger, 1985).   

Amerikanska psykologer utvecklade begreppet utbrändhet för att beskriva det tillstånd av 

emotionell utmattning, social isolering samt självupplevt försämrade arbetsinsatser hos individer i 

människobehandlande yrken, till exempel lärare och socialarbetare (Ekman et. al 2005). 

”Utbrändhet” kopplades således samman med arbetsrelaterad stress, och även idag uppger en stor 

andel av de individer som söker hjälp för utmattningstillstånd att arbetet varit den störst bidragande 

orsaken till deras sjukdom. Dock är begreppet ”utbrändhet” en dålig term för att beskriva 

sjukdomen, då den indikerar att något är definitivt förstört och icke reparerbart. Istället används 

begreppet ”utmattningssyndrom” (Ekman et. al. 2005). 

Maslach (1985) använder sig av begreppet utbrändhet och menar att det är ett syndrom som har sin 

utgångspunkt i mellanmänsklig stress som växer ur en arbetssituation. Syndromet och dess symtom 

är en följd av långvariga emotionell påfrestning som kommer av att jobba med människor, särskilt 

om dessa har problem och mår dåligt. Denna typ av arbetsstress har liknande skadeverkningar som 

andra stressreaktioner. Skillnaden och det speciella med utbrändhet är att stressen har sitt ursprung i 



den sociala interaktionen mellan hjälparen och den hjälpta.

Det kan föreligga en svårighet att skilja mellan termerna som beskriver de olika 

utmattningstillstånden och benämningar som utbrändheten utgör. Socialstyrelsen (2003) föreslår att 

man gör en distinktion mellan utmattningssyndrom och utmattningsdepression. Diagnosen 

utmattningssyndrom används endast om patienten inte lider av en depression. Om man finner att 

patienten har en depression som är orsakad av arbetsrelaterad stress så används 

utmattningsdepression som en tilläggsdiagnos i sjukskrivningen. Utmattningsdepression är även en 

term där diagnosen bör vara egentlig depression med utmattningssyndrom (s.7)

Vi har valt att använda oss av ordet utbrändhet, till skillnad från de av Socialstyrelsen (2003) och 

viss litteratur rekommenderade benämningarna utmattningssyndrom och utmattningsdepression, för 

att beskriva det tillstånd som har drabbat dessa kvinnor. Vårt motiv bakom detta är att det är med 

det ordet som kvinnorna i studien oftast benämner och beskriver sin sjukdom och därmed anser vi 

att det ger en mer riktig beskrivning av dessa kvinnors upplevelse av sjukdomen.

2.4 Utmattningssyndrom

Trots att vi har valt att i denna studie använda begreppet ”utbrändhet” istället för den för sjukdomen 

korrekta termen ”utmattningssyndrom” anser vi att en definition och förklaring av denna term är 

relevant. 

I professionella sammanhang används idag termen ”utmattningssyndrom” för att beskriva det 

tillstånd av tydlig och långvarig fysisk och psykisk trötthet (Hwang et al, 2007). Det är ett allvarligt 

tillstånd med en efterföljande lång period för vila och rehabilitering. Det kan ta flera månader och 

ofta år innan individen är frisk. En expertgrupp, där bland annat Socialstyrelsen ingår, har kommit 

överens om ett antal diagnoskriterier för att separera utmattningssyndrom från andra stressrelaterade 

sjukdomar. För att diagnosen ska kunna fastställas måste alla kriterier uppfyllas. 

1, individen uppvisar psykiska och fysiska symtom på utmattning under minst två veckor,

2, individen lider brist på psykisk energi och uthållighet.

Minst fyra av nedan angivna symtom har påvisats varje dag i minst två veckor:

a, koncentrationssvårigheter eller minnesstörning,

b, tydlig försämrad förmåga att hantera krav eller att utföra något under tidspress,

c, känslomässig labilitet,

d, sömnstörning,



e, tydlig fysisk svaghet,

f, kroppsliga symtom, till exempel värk, hjärtklappning, yrsel eller ljudkänslighet.

3, symtomen för med sig försämrad funktion i arbete eller sociala sammanhang,

4, symtomen beror inte på biverkningar av medicinsk substans eller sjukdom.

3. Tidigare forskning

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning rörande utbrändhet. De olika delarna syftar till att 

komplettera varandra och utgöra en bakgrund och förståelsegrund för senare analys. Efter en kort 

inledning behandlar vi ett antal arbetsmarknadsrelaterade aspekter där förändringar på 

arbetsmarknaden visar sig bidra till ökad stress hos människor. Därefter redogör vi för andra 

samhälleliga, historiska och kulturella fenomen som kan förklara fenomenet utbrändhet.

3.1 Utbrändhet som kulturens spegel - en historisk översikt

     3.1.1 Inledning

Sverige har den mest sjukskrivna befolkningen i Europa (Borang & Rothstein & Schirenbeck, 

2008). Sjukskrivningarna har ökat sedan mitten av 90-talet och en förklaringsmodell till detta 

fenomen rör utformningen av försäkringssystemet, en annan förklaringsmodell pekar på förändring 

i arbetslivets organisation i form av högre fysisk och psykisk belastning. Under de senaste åren har 

ökningstakten saktat ned men sjukskrivningarna ligger fortfarande på en hög nivå. Fler och fler 

sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa i form av utmattning, depression och utbrändhet, och det är 

främst den arbetsrelaterade sjukfrånvaron som ökat. Det är alltså något på svenska arbetsplatser som 

orsakar psykisk ohälsa, exakt vad har inte riktigt gått att utkristallisera. 

En psykiatrisk undersökning gjord på sjukskrivna personer mellan åldrarna 40-59 år, där kvinnor 

utgjorde en övervikt, och där personerna led av depression, visar att merparten av dessa personer 

främst var drabbade av ett utmattningssyndrom/utbrändhet. 86 procent av dessa angav att deras 

besvär var relaterat till deras arbete. Bland problemen på arbetet angav personerna främst upprepade 

omorganisationer som utlösande faktor till sjukdomen. Därefter kom för stor arbetsbelastning, ofta i 

samband med omorganisation. Noggranna psykiatriska intervjuer gjordes med personerna och i 50 

procent av fallen kunde ingen annan orsak än arbetet identifieras. I 36 procent av fallen visade det 

sig dock att relationsproblem, sorgreaktioner och dylikt försvårade tillståndet (Ekman et.al, 2005).



3.1.2 Förändringar på arbetsmarknaden   

En arbetslivsstudie gjord av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation (Nordh, 2007), visar att 

dagens arbetsliv är påverkat av en stigande otrygghet, detta i form av en ökning av 

visstidsanställningar och en alltmer flexibel arbetsmarknad. Utöver detta upplever många 

globaliseringen som ett hot mot jobben i Sverige. Medarbetare i svenska organisationer och 

verksamheter är idag väl utbildade, jobbar i ett högt tempo och tar ett större eget ansvar för 

verksamheten än tidigare. Allt fler tjänstemän går igenom stora omorganisationer som medför 

nedskärningar. Detta leder till en känsla för ökad risk för arbetslöshet hos tjänstemännen. Dessa 

förändringar lämnar efter sig ett ökat tryck på verksamheterna och företagen måste snabbare än 

konkurrenterna anpassa sig till nya krav, ny teknik och nya marknader. Aldrig förr har det varit så 

viktigt för individen att följa med i snabba förändringar och underhålla och uppdatera sin kunskap 

och kompetens.

Christina Maslach & Michael P. Leiter (1999) menar att rötterna till utbrändhetsfrågan finns i den 

nya tekniken och i ledarskapsfilosofin. Avancerad teknik kan både försvåra arbetet för en ovan 

användare och ersätta arbeten helt och hållet. En telefonist blir överflödig när telefonväxlar 

automatiseras, bankomater ersätter kassörer och robotar utför monteringsarbete både snabbare och 

mer felfritt än en människa. För de människor som fortsätter arbeta medför tekniken nya krav. Ett 

otal lösenord ska hållas i minne, arbetet avbryts till följd av datorkraschar och uteblivna back-up-

kopior och stor del av arbetsplatsens driftbudget används till inköp av nya datorer och 

supporttjänster.  Den nya tekniken betalas med såväl tid som pengar och författarna ställer sig 

frågande till om informationstekniken faktiskt ökar produktiviteten eller om den bara omorganiserar 

människors sätt att använda tiden.

Den tidigare nämnda TCO-studien visar att den nya tekniken även ger individen större möjligheter 

att arbeta hemifrån, men att detta faktum också kan förflytta gränsen mellan arbete och fritid. 

Studien visar att många upplever tid som en ständig bristvara och fick de önska skulle de ha mer tid 

för sig själv, sina barn, vänner och fritidsintressen (Nordh, 2007). Arbetsdagarna blir allt längre. 

Människor tar med sig jobbet hem och fortsätter i större utsträckning att jobba efter arbetstidens 

slut, ofta med datorutrustning som de själva köpt. Vidare lägger de mer tid på uppgifter som inte ger 

dem någon personlig tillfredsställelse (Maslach et.al, 1999).

   



I det rådande klimatet sprids utbrändheten på arbetsplatserna och utöver de faktorer vi redogjort för 

ovan så är riskerna för utbrändhet större där karaktären på arbetet är oförenlig med karaktären hos 

personen som utför arbetet. För stor arbetsbelastning anses vara den tydligaste oförenligheten 

mellan människa och arbete. Det rör sig inte bara om att tänja sig för att klara nya utmaningar utan 

om att gå långt bortom mänskliga gränser. Färre människor måste, på grund av nedskärningar, klara 

samma arbetsuppgifter som tidigare. Vidare måste många personer utan heltidsanställning åta sig 

extrajobb för att klara ekonomin, även detta är en följd av nedskärningar på arbetsplatserna 

(Maslach et.al, 1999). 

Dock utgör hårt arbete och stor arbetsbelastning i sig inte ett stressproblem. Hårt arbete med långa 

arbetsdagar kan vara belönande och givande, bara det finns tid och möjlighet för återhämtning. 

Något som också motverkar negativa upplevelser av hårt arbete och stress är möjligheten till 

egenkontroll, belöning och uppmuntran, upplevelse av rättvisa och att de egna värderingarna går 

någorlunda hand i hand med arbetsgivarens värderingar (Ekman et. Al, 2005). 

3.1.3 Kulturens spegel

Karin Johannisson, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet sätter vår tids utbrändhet i ett 

historiskt perspektiv i Den moderna tröttheten: Historiska perspektiv (i Ekman et. al, 2005) då hon 

drar paralleller mellan det sena 1800- talets modediagnos neurasteni och vår nutida diagnos 

utmattningssyndrom. Båda kännetecknas av liknande diffusa symptom och fungerar som 

paraplydiagnoser för olika kroppsliga och psykiska tillstånd. Neurasteni gjorde sitt intåg då 

samhället stod inför stora förändringar i slutet av 1800 talet, moderniteten traskade in med stora steg  

och kraven på människans tillgänglighet och arbetsbelastning ökade. Läkarna kopplade neurastenin 

till människor med intellektuell överbelastning och till män i de högre samhällsskikten, i synnerhet 

då det var dessa som besatt såväl den högre utbildningen och därmed intellektuell stimulans. Även 

överstimuleringen av intryck som den nya tiden förde med sig ansågs vara bidragande orsaker. När 

modernitetsstressen mattades av i början av 1900- talet så bleknade också neurasteni diagnosen bort 

och det var först under det senare 1900-talet som det blev aktuellt på nytt då Maslach (1985) 

myntade begreppet burn-out eller utbrändhet och gav namn åt det utmattningstillstånd som många i 

omsorgsarbete drabbades av. Trots detta så var det först när unga yuppies insjuknade epidemiartat 

som det legitimerades som sjukdomsbild då dessa i huvudsak var unga män i karriären, inte sällan 

inom IT branschen. Det är först när diagnosen tippar över från det kvinnliga och veka till det 

manliga och starka som det tas på allvar och får ett riktigt uppsving.   



Det är lätt att dra paralleller mellan 1800-talets samhällsomvandling till vår tids millenium-hysteri 

och övergången till ett mer individualistiskt och rationellt samhälle. Kampen om synlighet är det 

primära och man arbetar intensivt för att nå framgång. Väl där så drabbas man ofta av trötthet och 

med ett tyngande ansvar (Johannisson 2005, s.17), vilket är hårt för individen att förhålla sig till och 

hantera. Kraven på ett stimulerande privatliv vid sidan om ett framgångsrikt arbetsliv pressar 

människan till att försöka krama så mycket som möjligt ur livet i form av nöjesliv, resor och sociala 

medier och en kombination av överansträngning från arbetet och överstimulering av privatlivet kan 

skapa sjukdomssymptom som utmattning.  

   

Den tidigare nämnda TCO-studien (Nordh, 2007) visar att fler och fler människor har svårt att 

kombinera jobb och privatliv. De jobbar snabbare, pendlar längre sträckor och har en större press på 

sig än vad deras föräldrar hade. Vidare känner många att barn och heltidsarbete är en omöjlig 

kombination, och frågan om livspusslet är viktigare än någonsin för att känna trygghet. TCO 

myntade begreppet livspussel i början av 2000- talet. Begreppet handlar om människors möjlighet 

att praktiskt få vardagen, med både jobb och barn, att fungera. Ett fungerande livspussel, det vill

säga möjligheten att kombinera privatliv och arbete på ett tillfredsställande sätt, är det absolut 

viktigaste för att moderna människor ska känna trygghet i arbetslivet (Nordh, 2007). 

   

Johannisson (2005) resonerar vidare om att diagnostiseringen av vår tids utmattningssyndrom kan 

ses som en social konstruktion som legitimeras först då sjukförsäkringssystem, läkare, patienter, 

massmedier och de kulturella koderna förhandlat och skapat en diagnos som inte bara är medicinsk 

men även samhällelig. Den kan sägas vara en kulturens spegel som reflekterar alla de krav, 

önskningar och tankar som människan och samhället i tiden ger uttryck för. 

  

Utbrändhet har gått från att vara ett växande samhällsproblem under det tidiga 2000-talet 

(Socialstyrelsen, 2003) till att nu ha avstannat i tillväxten och istället hålla en relativ jämn nivå av 

sjukskrivningar. Liksom under det tidiga 1900-talet då neurasteni började försvinna så kan liknande 

tendenser ses när det gäller utbrändheten. När samhällsförändringarna stabiliserats så har inte 

utbrändhet börjat försvinna men det är inte längre ett ökande fenomen.   

Johannisson (2005) teoretiserar om det finns en möjlighet att sjukdomen kan vara ”ett kalkylerat 

sätt för människan att få stanna upp, undkomma kraven från arbetslivets rasande hastighet och 

belastning och istället få ägna sig åt det som är lustfyllt och självförverkligande” (s.25) vilket man 

skulle kunna hänvisa som en reflektion av ett individualistiskt tänkande och det samhällsklimat som 



ibland ges skulden för tillståndet i sig. Kroppens egna signaler kan ge människan ett socialt 

accepterat sätt att få stiga åt sidan (Jenner & Svensson, 2003).   

3.1.4 Utbrändhet ur ett genusperspektiv

Kvinnors intåg på arbetsmarknaden har varit positivt på många sätt men har inte varit 

oproblematiskt då många finner sig slitna mellan de dubbla roller som de tvingas förhålla sig till; 

den i det offentliga arbetet och den i det privata hemmet. Föreställningar om kvinnan som den goda 

modern och spindeln i nätet är en bild som många fortfarande bär med sig och kämpar för att leva 

upp till. Det ska inte bara presteras på jobbet utan när bilen har parkerats i garaget och ytterdörren 

öppnas mot familjen och det obetalda arbetet så fortsätter stressen och minskar möjligheten till 

återhämtning. Marianne Frankenhaeuser studie av stressnivån hos mellanchefer på Volvo visade att 

medan mäns stressnivå sjunker i samma stund som de kommer hem på kvällen efter en arbetsdag så 

ökar i stället kvinnans och når sin topp klockan 20 på kvällen då kvinnan har varit hemma i flera 

timmar. Vidare så visar SCB:s tidsstudier av hur svenska folket använder sin tid att kvinnor lägger 

33 timmar i veckan på obetalt arbete i hemmet som läggs ovanpå de 40 timmar som många gör i det 

offentliga arbetslivet, medan männen lägger motsvarande 20 timmar på obetalt arbete i hemmet. 

Återhämtningsfasen för kvinnorna blir således avsevärt kortare för männen och kanske kan man 

med bakgrund av detta anta att det är en bidragande orsak till att kvinnor upplever en ökad 

påfrestning och är överrepresenterade i utmattningssyndrom statistiken (Kristina Orth-Gomér, 

2002). 

   

Många kvinnor upplever att de måste vara duktiga flickor och hamnar i en prestationsfälla som 

följer de såväl på jobbet som i hemmet och i sociala relationer (Rose & Perski, 2008). Kvinnan vill 

vara tillgänglig, flexibel, hinna och finnas där för alla som behöver en. Två amerikanska hjärtläkare 

Ray Rosenman och Meyer Friedman (Perski, 1999) fann ett samband hos sina patienter och kartlade 

ett beteendemönster som de kallar Typ A-beteende. Människor med ett typ A-beteende 

karaktäriseras av en oerhörd prestationsjakt, de håller ett högt tempo, bedriver multitasking för att 

hinna så mycket som möjligt, är otåliga och har dåligt tålamod med andra som inte håller samma 

tempo. Medan männen med typ A-beteende ofta har en hög grad av fientlighet som en del i deras 

beteendemönster så är kvinnorna i högre grad av en annan typ. Kvinnors prestationer är ofta knutna 

till relationer och känslan av prestation ges när hon vet att hon är oerhört viktig för andra, låt det 

vara familjen eller i yrkeslivet. De har väldigt svårt för att säga nej och sätta gränser, ger av sig 

själva mer än vad de får tillbaka, något som i förlängningen kan leda till total utmattning och 

utbrändhet. Perfektionism och viljan att visa sig duglig och likvärdig männen i högre positioner blir 



som ett ständigt snurrande ekorrhjul där mer och mer kastas in. Medan början av färden präglas av 

arbetsglädje och en positiv stress så är det nästintill omöjligt att trycka på stoppknappen och kliva 

av när det blir en övermäktigt för då drivs man vidare av en föreställning om omvärldens 

förväntningar på ens prestation. Lennart Hallsten (Eriksson, Starrin, Janson, 2003) menar också att 

individer med en självkänsla som bygger på prestationsinriktad belöning löper större risk att 

drabbas.    

   

Ett sätt att förstå hur det kommer sig att vissa kvinnor utvecklar ett typ A- beteende är tanken om att 

de i unga år lär sig att förutse andra människors behov. Inlärningen sker på en mer eller mindre 

omedveten nivå och finns kvar under resten av livet. Den unga tjejen ser hur hennes mamma tar 

hand om, föder, klär och skyddar sina barn och inser att det en dag är hon själv. Genom att iaktta 

mammans beteende lär sig den unga tjejen att förutse vem som behöver vad samt känna av olika 

känslostämningar. Men denna starkt utvecklade känslighet för andras behov behöver inte betyda att 

hon har inflytande eller möjlighet att påverka sin omgivning. Istället kan hon uppleva att hon blir 

sedd och bekräftad först när hon beter sig på ett sätt som hon anser vara typiskt kvinnligt, till 

exempel att vara snäll. Att vara snäll innebär att trycka undan alla elaka tendenser och istället hänge 

sig åt omtänksamhet, generositet och en läggning åt att ständigt tänka på andra. Hennes förmåga till 

inlevelse och att kunna läsa av andras behov kastar en skugga över hennes egna behov, vilket gör 

det svårt för henne att lyssna till och formulera dem. Istället använder hon sin inlärda förmåga till 

omvårdnad på människor i sin omgivning (Freudenberger, 1986). 

  

Den vårdande kvinnan känner sig tvingad till en rad olika uppgifter i strävan efter att vara en god 

vårdare. Att vara en god lyssnare, finnas tillgänglig och behjälplig vid relationskriser, vara den bästa 

värdinnan vid fest, stödja vänner och bygga broar mellan människor i sin omgivning är några 

sådana uppgifter. Den vårdande kvinnan säger aldrig nej. Hon försöker vara en slags superkvinna 

som aldrig klagar men i takt med detta ökar ångesten då hon ständigt förnekar sina egna behov. 

Gemensamt för kvinnor som drabbats av utbrändhet är en grundläggande känsla av ett icke 

tillfredsställt behov. Hur detta behov ser ut är för kvinnorna en gåta, och Freudenberger menar att 

detta hänger ihop med den inlärda förmågan att alltid se till andras behov. Utöver detta råder ett 

samhällsklimat som uppmanar henne att göra sin röst hörd, försvara sina rättigheter och åsikter samt 

göra karriär. Denna roll- och beteendekonflikt blir till en ständig stressfaktor som till slut berövar 

kvinnan hennes krafter (1986).

Män och kvinnor porträtteras olika och Hammarlin (2008) har i sin avhandling undersökt hur 



utbrända kvinnor och män representeras i massmedierna. Hon fann en stor skillnad i hur de 

porträtteras. De utbrända män som förekommer i massmedierna är i huvudsak idrottsmän och de ger 

en annan bild av utbrändheten. De framstår som starka män som rationaliserar sin sjukdom och talar 

om sig själva i egenskap av maskinella termer medan de utbrända kvinnorna visas ur en helt annan 

vinkel. Kvinnorna tar plats och är nära i sina beskrivningar om känslorna som utbrändheten medför, 

men till skillnad från männen så gör de det i egenskap av offer, i en situation där de är försvagade 

fysiskt och psykiskt. Det ger en skev bild av människan då den framställs så olik och med en 

snedfördelning där mannen är stark och drivande trots sitt sjukdomstillstånd medan kvinnan är svag 

och hänger sig åt offerrollen, vilket ökar utanförskapet för kvinnorna. Att utbrända kvinnor framstår 

som offer i massmedierna på grund av sin sjukdom ökar på så vis utanförskapet.

Att vara drabbad av en osynlig sjukdom med psykiska och psykosomatiska symtom är i allmänhet 

olycksbådande. Personerna som medverkat i Hammarlins studie vittnar om hur svårt det är att stå 

för en diagnos som kan förknippas med föreställningar om nervklenhet och överkänslighet. Ett 

brustet ben hade varit enklare att förstå och förklara för omgivningen än en brusten själ. Utbrändhet 

är ett tillstånd som väcker frågor. Dessa frågor kan vara svåra att hitta svar på när personen själv 

undrar vad som sker. Hur förstår man yrsel, huvudvärk och hjärtklappning när läkarundersökningar 

visar att kroppen är frisk? Hur kommer det sig människor plötsligt inte klarar att gå till jobbet 

längre, som alla andra? Hammarlin konstaterar att det är en utsatt position som utbrända kvinnor 

befinner sig i, och många erfar ensamhet och maktlöshet. De hamnar i ett dubbelt utanförskap. 

Sjukskrivningen i sig förflyttar dem omedelbart från den normala världen, och utöver detta lider de 

av mystiska besvär med psykiska förtecken, något som ytterligare understryker avvikelsen. Genom 

sin sjukdom blir den sjuke en främling i en bekant värld. Hon hamnar i nya nätverk och 

sammanhang, vilka delvis uppstår som en reaktion mot detta påtvingade utanförskap. I dessa nya 

grupper känner hon sig inkluderad och välkommen (Hammarlin, 2008). 

3.2 Coping

Kvinnor står ofta inför en lång sjukskrivningsperiod när de drabbats av utbrändhet. Hur de hanterar 

sin nya situation och kampen tillbaka är lika skiftande i karaktär som de kvinnor som drabbas. 

”Varje person som är utbränd har ett eget personligt ansvar att försöka bli frisk” (Hammarlin, 2008, 

s.196) och vägen dit är inte alltid självklar och spikrak. Deras sätt att hantera sjukdomen under och 

efter sjukskrivningen kan kallas copingstrategier. Lazarus & Folkman (1984) definierar coping som 



”ständigt förändrade kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera de specifika yttre 

och/eller inre krav som bedöms pröva eller överskrida en persons förmåga” (s.141) 

Det finns en uppsjö av copingstrategier men vi har valt att fokusera på ett urval och ur ett mer 

övergripande perspektiv. 

3.2.1 Problemfokuserad coping

Problemfokuserad coping fokuserar på att lära sig identifiera och skapa medel och resurser för att 

kunna handskas med den hotande stressorn. I de fall där kvinnor drabbas av utbrändhet kan samtal 

med kurator, basal kroppskännedom, meditation och trädgårdsarbete vara exempel på 

problemfokuserade copingstrategier som ökar deras förmåga att hantera och möjliggöra det dagliga 

livet. Man kan säga att problemfokuserad coping består av två stora delar, den ena riktar sig mot 

omgivningen och miljön medan den andre riktar sig mot självet. Den förre kan sägas vara den som 

skapar strategier för att förändra omgivningens och miljöns krav, de egna resurserna och hur man 

tar sig an världen. Den andre inkluderar strategier som koncentrerar sig på motiverande och 

kognitiva förändringar där man förändrar prestationsnivån, försöker hitta alternativa vägar för att få 

bekräftelse samt lär sig att förändra sitt beteende och nya förmågor (Lazarus et.al, 1984).

   

Naturens läkande kraft har varit ett återkommande inslag i litteraturen och något som kallas grön 

terapi används ofta i rehabiliterande syfte (Hammarlin, 2008). Kvinnor som drabbas av utbrändhet 

får ofta ta ett stort ansvar själva för sitt tillfrisknande och många finner tröst och lugn i naturen 

utanför. Promenader i det fria och trädgårdsarbete hjälper kvinnorna att fokusera på något annat än 

det inre kaoset. Tillkomsten av en trädgård kan inte påskyndas, växtligheten kan inte forceras fram. 

Det tar den tid det tar för en blomma att rota sig, växa upp och slå ut. ”Naturen har sin egen 

långsamma rytm och för oroliga själar kan det vara välgörande att inordna sig denna, menar 

förespråkarna” (s.176). 

   

Anledningen till att naturen så frekvent används som ett led i tillfrisknandet kan delvis förklaras 

med ovanstående resonemang men orsak kan även finnas i olika former av koncentration. Det talas 

om riktad koncentration och spontan koncentration där den riktade koncentrationen styrs med hjälp 

av vårt medvetande i de kognitiva delarna av hjärnan och används till exempel vid problemlösning, 

arbete och när man tar in ny information men denna form av koncentration är begränsad. Spontan 

koncentration är, liksom namnet antyder, mer omedveten och spontan och hanteras i de mer 

primitiva delarna av vår hjärna. Denna typ av koncentration, som brukar benämnas fascination,

registrerar mer lustfyllda intryck såsom vinden som sveper ditt ansikte, sand som silas mellan tårna 



och liknande sinnesintryck. Där finns en nästintill obegränsad hjärnkapacitet för att hantera den här 

typen av koncentration och då den riktade koncentration får oss att tröttna efter ett tag så är den 

spontana mer lustfylld. Att vistas i naturen kan med hänvisning till detta ses som att det stimulerar 

den mer lustfyllda, spontana koncentrationen och sparkar igång ett välmående där inget buller 

härskar. Den riktade koncentration används för att bättre kunna hantera vardagen och söka lösningar 

på problem (Hammarlin 2008).   

3.2.2 Emotionsfokuserad coping

Emotionsfokuserad coping handlar om individens förmåga att hantera den känslomässiga 

reaktionen. I regel så används emotionsfokuserad coping när en bedömning gjorts att inget kan 

göras för att förändra en hotande eller utmanande omgivning, istället så fokuseras det på att hantera 

de känslomässiga reaktionerna på denna på ett sunt och konstruktivt sätt. Att bli medveten om vilka 

känslor som väcks i särskilda situationer och vara vaken för dessa. Utbrända kvinnor lär sig ofta 

under sjukskrivningen att lyssna på kroppen och att hitta redskap för att kunna hantera de stressorer 

som påverkar dem negativt i ett tidigt skede under och efter sjukdomstiden. Det sociala stöd de får 

från vänner och nära fungerar även som en form av emotionsfokuserad coping och är viktigt för att 

kunna ta sig ur den onda spiral som föranlett sjukskrivningen. Det emotionella stödet kan bidra till 

en ökning av resurser och minskning av stress när det gäller att hantera upplevelsen av potentiellt 

hotfulla situationer och få de att verka mindre betydelsefulla (Lazarus et al., 1984).   

   

Förnekelse kan även fungera som en initial form av emotionell coping för de kvinnor som nyligen 

blivit sjukskrivna då det kan finnas en svårighet i att förhålla sig till att just de drabbats av den här 

sjukdomen. Det händer inte henne och hon behöver egentligen bara lite vila. De spjärnar emot med 

all kraft och har svårt att se sig själva som sjuka (Eriksson et.al 2003). Det är en ineffektiv 

copingstrategi då förnekelsen eller undvikandet kan leda till att kvinnan inte söker eller accepterar 

den vård och insatser som erbjuds (Lazarus et al, 1984). 

4. Teoriavsnitt

4.1 Inledning

Detta avsnitt presenteras de teorier som influerat vår studie. Avsnittet inleds med symbolisk 

interaktion och via identitetsbegreppet närmar vi oss stigmabegreppet som till viss del kan förstås 



med hjälp av symbolisk interaktionism. Dessa avsnitt syftar till att förklara den av våra 

frågeställningar som handlar om eventuell stigmatisering bland utbrända.

4.2 Symbolisk interaktionism

Människor handlar och agerar fritt genom olika handlingar och beslut i vardagen. Detta påverkar 

och formar ständigt deras liv och verklighet. Det som influerar människors beteende och agerande 

är dels samhälleliga normer och roller, till exempel arbete och föräldraskap. Men även människans 

egen bakgrund, intressen, mål och strävanden i livet styr hennes sätt att agera och bete sig. En 

människas liv och vardag är alltså inte konstant eller fast, den ändras och formas genom människans 

samspel med andra människor. Detta är en central idé inom den symboliska interaktionismen.

Den amerikanske filosofen G. H. Mead (1976) är den symboliska interaktionismens upphovsman. 

Denna riktning, som uppkom i början av 1900- talet, står inom sociologin för ett 

handlingsperspektiv. Med detta menas att sociala strukturer som klasser, partier och statusgrupper 

skapas genom individers handlingar och interaktion med andra individer. Teoretiker inom 

handlingsperspektivet fokuserar på att försöka förstå hur enskilda individer beter sig och hur de 

förhåller sig till andra individer och till samhället. Inom den symboliska interaktionismen använder 

man språket, och människors förståelse av det, som några förklaringsmodeller till detta (Giddens, 

2003). Mead menade att det är språket som gör oss medvetna om vår egen individualitet och även 

det faktum att vi kan observera oss själva med andras ögon blir möjlig genom språket, samt genom 

symboler (Mead, 1976). Vi tolkar det som att människor, med hjälp av en gemensam förståelse av 

språket och symboler, interagerar och påverkas av andra människor. När vi umgås med andra 

reagerar vi på deras beteende och användande av språket och symboler, och vice versa, som en 

spegling. Ett exempel anser vi vara när en person upplever sig få en blick från en annan person. Vi 

tolkar ett par rullande ögon som förminskande och förlöjligande. Symboler kan bland annat kan 

vara icke-verbal kommunikation. Att skaka på huvudet eller att räcka upp långfingret till någon kan 

ha starka symboliska innebörder (Giddens, 2003). Vi tänker att en viss blick eller ögonkast kan 

starta funderingar kring vad vi gjort fel och en viss osäkerhet kan följa. Efter detta kan vårt beteende 

ändras gentemot personen som gav oss blicken. Osäkerheten inför vad denne tycker om oss gör 

kanske att vi svamlar eller kommer av oss. Detta beteende kommer i sin tur att förstärka de tankar 

personen har om oss som gav upphov till blicken från början. På detta sätt speglar vi oss i andra 

människors agerande och användande av språket och dess olika symboler. 

Mead (1976) förklarade ordet symboler som de ord vi använder för att hänvisa till vissa objekt som 



motsvarar det vi menar när vi pratar eller tänker. Giddens (2003) använder ordet ”gaffel” som 

exempel för att förklara hur en symbol fungerar. ”Gaffel” blir en symbol som vi kan hänvisa till när 

vi pratar om det föremål vi oftast använder när vi äter. Förklaringen ligger i att när man förstått ett 

sådant begrepp så kan vi tänka på det, till exempel en gaffel, utan att ha det framför oss. Den 

förmågan innebär i sin tur att vi kan tänka på objekt på ett symboliskt sätt, något som möjliggör att 

leva annat än här och nu (Giddens, 2003). Vi förstår detta som att vårt användande av språket och 

olika ord och symbolers innebörd ger ringar på vattnet för vårt sätt att agera och bete oss gentemot 

varandra. En symbol innefattar så mycket mer än ordet det kallas vid och förståelsen av en symbol 

kan påverka vårt beteende. 

Enligt Mead lutar sig människor mot gemensamma symboler och tolkningar, och samspelet med 

andra är avhängigt dessa. Då vi lever i en värld fylld av symboler innebär allt samspel människor 

emellan ett utbyte av symboler. För att veta vad som är passande beteende i en viss social situation 

letar vi ledtrådar för att kunna tolka det andra gör och säger, samt avsikten bakom. Den symboliska 

interaktionismen fokuserar på detaljerna i det vardagliga ansikte-mot-ansikte samspelet, och 

tyngdpunkten ligger på den roll som sådant samspel har för samhällets uppbyggnad och dess 

institutioner (Mead, 1976). 

4.3 Identitet

Identitetsbegreppet inom sociologin innefattar en rad olika aspekter och kan förstås på många sätt 

(Giddens, 2003). En generell definition av begreppet är att identitet är de uppfattningar människan 

har om vem hon själv är och vad som är essentiellt och meningsfullt för henne. Några av de centrala 

identitetskällorna är nationalitet, kön, sexualitet, etnicitet och samhällsklass. Inom sociologin delar 

man in identitet i två identitetstyper, nämligen social identitet och personlig identitet. Social 

identitet handlar om de kännetecken som andra människor tillskriver individen. Dessa kännetecken 

säger dels något om vad individen är, men de placerar också individen i ett socialt sammanhang. 

Exempel på sociala identiteter är arbetslös, mamma, norsk, diabetiker och så vidare. Den sociala 

identiteten är mer eller mindre kontinuerlig och oberoende av tid och rum. Något som också är 

utmärkande för den sociala identiteten är att den fungerar som en markör om att individen är samma 

som andra individer och identiteter. Feminister, miljökämpar och religiösa samfund är exempel på 

sociala identiteter som grogrund till gemenskap och samhörighet (Giddens, 2003).

Personlig identitet är däremot något som skiljer individer åt. Den är en process där vi utvecklar och 



formar en upplevelse av oss själva som en unik individ. Här blir den symboliska interaktionismen 

aktuell. Individens ständiga samspel med omvärlden bidrar till att utveckla och forma hennes 

upplevelse av sig själv. Centralt för detta samspel och därtill utvecklandet av individens 

självupplevelse är hennes handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter. Vi anser att den personliga 

identiteten kan påverkas av den sociala identiteten som är mer föränderlig och rörlig. Om ett 

kännetecken placerar individen i ett socialt sammanhang, och den sociala identiteten är rörlig, borde 

även ett kännetecken kunna förflytta individen ur ett socialt sammanhang. Exempel på detta är 

arbetande – arbetslös, frisk – sjuk, gift – änka. Vi tänker att den personliga identiteten, i symbios 

med den sociala identiteten, är väldigt sårbar och starkt beroende av den senare.

Innan industrialiseringen utgjordes människans identitetsskapande av fasta, nedärvda aspekter som 

kön och nationalitet. Idag är identitetsskapandet mer mångsidigt och mindre stabilt, detta som en 

följd av städernas tillväxt och det nedbrytande av traditionella sociala sammanhang med tillhörande 

regler och konventioner. Idag är individen mer rörlig och föränderlig, både socialt och geografiskt 

(Giddens, 2003). Detta har frigjort människan från tidigare sammanslutna och ibland homogena 

samhällen där mönster redan var gjutna för människorna i det. Detta har också skapat rum för andra 

identitetsaspekter, till exempel socialt kön och sexualitet.  Idag har vi oändliga möjligheter att forma 

oss själva och våra identiteter. Vilka är vi, varifrån har vi kommit och vad ska vi bli. Utan de 

traditionella riktmärkena ger den sociala världen oss ett förvirrande stort antal valmöjligheter om 

hur vi ska leva och vad vi ska göra, utan att för den sakens skull ge oss några råd om hur vi ska 

välja. Alla dessa val, från små vardagliga sådana som gäller dagens klädval till stora sådana om vad 

vi ska göra med vårt liv, formar och skapar oss. Dagens moderna samhälle tvingar oss att på egen 

hand finna oss själva och genom vår förmåga att vara medvetna varelser skapar, ändrar och bygger 

vi ständigt vår identitet (Giddens, 2003).

4.4 Stigma

Sociologen Erving Goffman (1973) har genom granskandet av ett antal arbeten om stigma utvecklat 

sin teori om detta socialpsykologiska begrepp. Grekerna skapade termen stigma som ett 

samlingsnamn för kroppsliga märken som hade som syfte att påvisa någonting ovanligt eller 

nedsättande i en persons moraliska status. Märkena skars eller brändes in i kroppen och signalerade 

tydligt att bäraren var slav, brottsling eller förrädare, en utstött person eller en pestsmittad person, 

någon att undvika särskilt på offentliga platser. Goffman (1973) förklarar stigmabegreppet som ”den 

situation som drabbar en individ som av någon anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt 

erkännande” (s. 7).



Varje samhälle avgör på vilka sätt man delar in människor i kategorier, samt vilka egenskaper som 

uppfattas som normala inom varje kategori. Den sociala miljön och spelreglerna inom olika 

kategorier avgör vilken typ av människor vi kan räkna med att möta där, detta utan att vi behöver 

ägna särskild eftertanke åt saken. Blotta åsynen av en stigmatiserad i vår närvaro är tillräcklig för att 

vi ska kategorisera henne och fastställa vissa egenskaper. Utifrån dessa första intryck formar vi 

normativa förväntningar med medföljande krav, samt en karaktär vi tillskriver individen. Denna 

karaktär benämns individens virtuella sociala identitet. Den kategori individen ingår och de 

egenskaper han själv anser sig besitta utgör hans faktiska sociala identitet (Goffman, 1973). När 

främlingen befinner sig i vår närvaro kan det framgå att han besitter någon mindre önskvärd 

egenskap som skiljer honom från de övriga personerna som tillhör kategorin där han inplacerats. På 

detta sätt reduceras han i vårt medvetande från en vanlig människa till en märkt, utstött människa. 

Denna stämpling innebär ett stigma, och med stigmat följer en särskild diskrepans mellan den 

virtuella och den faktiska identiteten. Poängteras bör att det inte är alla icke önskvärda egenskaper 

som berörs av detta, utan enbart de som vi upplever oförenliga med vår bild av hur en viss typ av 

individ bör vara. 

Det finns tre olika typer av stigma. Den första typen är kroppsliga missbildningar, den andra är 

olika fläckar på den personliga karaktären och den tredje är tribala stigman, till exempel religion 

och nationalitet. Med fläckar på den personliga karaktären menas viljesvaghet, onaturliga lidelser, 

stela trosföreställningar eller bristande hederlighet. Människor utvecklar dessa egenskaper vid 

erfarenhet av bland annat psykiska rubbningar, alkoholism, självmordsförsök och arbetslöshet. 

Gemensamt för dessa tre olika typer av stigma är ett och samma sociologiskt kännetecken: en 

individ, som egentligen skulle ha accepterats i det sociala samspelet, har ett drag, en egenskap som 

drar till sig uppmärksamhet. Detta drag får de som möter individen att vända sig bort från henne och 

bortse från hennes övriga egenskaper som hade kunnat motivera en gemenskap, ett umgänge. Hon 

besitter ett stigma, hon avviker på något sätt från våra förväntningar. Vi och de som inte avviker på 

ett negativt sätt från de speciella förväntningarna kallas ”de normala” (Goffman 1973, s. 14).

En vändpunkt, som i efterhand kan upplevas som avgörande, är upplevelsen av vanmakt och 

isolering som ofta ger sig till känna under en sjukdomsperiod. Detta kommer individen senare att 

betrakta som tiden då hon fick tillfälle att tänka igenom sina problem, lära känna sig själv, reda upp 

sin situation och nå förståelse och insikt om vad som verkligen betyder något i livet (Goffman 

1973).



Hammarlin (2008) resonerar kring Goffmans (1973) tankar om utanförskapets betydelse och den 

avvikandes identitet. Hon tror att han skulle ha klassificerat utbrändhet som ett stigma. Vidare 

menar hon att Goffman troligtvis skulle ha kategoriserat utbrändhetens stigma som fläckar på den 

personliga karaktären. De stigmatiserade faller offer för olika diskriminerande åtgärder och dessa 

åtgärder har som huvudsakligt syfte att minimera den sjukes livsmöjligheter. Personer behäftade 

med ett stigma betraktas inte som fullt ut mänskliga, de hör inte hemma hos oss, utan hos de andra, 

de sjuka. Som reaktion till detta tar de stigmatiserade spjärn mot världen utanför. De betonar den 

egna gemenskapen, de framhäver sina kollektiva rättigheter och tillhörighet i samhället, samtidigt 

som denna process har en motsägande förmåga att förlänga avståndet till verkligheten utanför 

gemenskapen. 

5. Metod

I denna del så redogör vi för den metod som vi har valt för genomförandet av vår studie. Design, 

urval, tillvägagångssätt och de forskningsetiska principer som tagits i beaktande redogörs för 

härmed.

5.1 Design

Studien genomfördes som en kvalitativ undersökning som syftade att fånga de utbrända kvinnornas 

upplevelser. Detta ämnade vi göra med hjälp av intervjuer och genom analys av empirin som 

samlats in. Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad natur vilket öppnade upp för 

informanterna att besvara frågorna med egna ord och ur sitt eget perspektiv samt för intervjuarna att 

kunna ställa följdfrågor. 

Då examensarbetet har fokus på hur de intervjuade kvinnorna upplever och hanterar sjukdomen, 

och våra informanter utgår från sina upplevelser, innebär det att vi valde att besvara våra 

frågeställningar kvalitativt utifrån kvinnornas perspektiv. Skälet till att vi valde att genomföra 



kvalitativa intervjuer är att vi anser denna metod ge nyanserade och uttömmande svar som inriktar 

sig specifikt på våra frågeställningar, särskilt när det är det känslomässiga, något som inte hade 

kunnat uppnås endast genom litteraturstudier eller kvantitativ empiri. Dock är det viktigt att 

komplettera med andras forskning eftersom omfattningen av våra intervjuer inte kan ge 

generaliserbar fakta. Detta har vi gjort genom grundlig litteraturgenomgång. 

5.2 Urval och undersökningsgrupp

Våra informantkriterier för studien har varit ”kvinna” och ”sjukskrivning på grund av 

utmattningssyndrom”.  Vi har valt att använda oss av begreppet ”utbrändhet”, då det är detta 

begrepp som våra informanter talar om.  Vi gjorde ingen avgränsning i form av yrkeskarriär eller 

geografisk ort då våra frågeställningar inte förutsatte detta. Vi valde att inte heller göra någon 

avgränsning i form av ålder. Freudenberger (1986) menar att det inte finns någon koppling mellan 

utbrändhet och ålder utan kvinnor i alla åldersgrupper, från 20 år och uppåt, ligger i riskzonen för 

utbrändhet. Istället ville vi ha bredd på våra informanter och vara öppna för de upplevelser av 

utbrändheten som de kunde ge oss. 

Vi valde att enbart undersöka kvinnors upplevelser av utbrändhet i vår studie då det är fler kvinnor 

än män som diagnostiseras för utmattningssyndrom. Mäns upplevelser är också intressanta men då 

en avgränsning behövde göras så lämnar vi det till andra att beskriva. Informanterna valdes efter ett 

bekvämlighetsurval då vi fann en svårighet i att finna intresserade kvinnor med det tidsrum som 

gavs för studiens genomförande. Vi sökte kvinnor i våra nätverk, där vi fann fem stycken av våra 

informanter, och kontaktade även kvinnor som bloggade om sin utbrändhet, där vi fann fyra 

stycken. Dessa hittades via sökmotorer och olika forum på internet. Utöver detta fann vi en 

informant via ett anslag på högskolans studentforum. Tio kvinnor deltog i studien, alla i skiftande 

åldrar och med olika geografisk hemort. 

5.3 Datainsamlingsmetod

Intervjufrågorna ställdes utifrån en tidigare formulerad semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 1) 

som medgav möjlighet till lyhördhet och följdfrågor under intervjutillfället. Intervjuguiden innehöll 

frågor som konstruerats runt temaområden som behandlade vägen in i utbrändheten, upplevelse av 

den, omgivningens bemötande och copingstategier. Intervjun inleddes med öppna frågor där 

informanten ombads att ge en kort beskrivning av vem de var i fråga om ålder, yrke och 

levnadssituation. Därefter snävdes det in med frågor som behandlade hur deras väg till 

sjukskrivningen såg ut och hur de hanterade detta. Frågor om omgivningens reaktioner och 



bemötande följde därefter. Under samtalens gång så stannade en del informanter längre vid vissa 

frågor och det var då viktigt att vi var lyhörda och följde upp deras resonemang (Widerberg, 2002) 

för att inte gå miste om något. De frågorna var inte nödvändigtvis med i intervjuguiden men bidrog 

till nya insikter och infallsvinklar. 

5.4 Tillvägagångssätt

Kvinnor som uppfyllde de kriterier vi hade kontaktades och informerades om studiens syfte och 

erbjöds delta. Efter informanternas intresse och medgivande till intervju så kontaktades de på nytt 

för att boka in tid och plats i samråd. Intervjuerna delades upp mellan oss två författare med fem 

enskilda intervjuer var. De enskilda intervjuerna tog mellan 40-90min och på platser där intervjun 

kunde genomföras ostört och i lugn miljö. Sju av intervjuerna skedde ansikte-mot-ansikte medan tre 

av intervjuerna genomfördes genom telefonintervju då det geografiska avståndet var för stort för att 

möjliggöra ansikte-mot-ansikte intervju. Intervjuguiden användes vid samtliga intervjuer och 

samtalen spelades in med hjälp av en inspelningsbar mp3-spelare och genom telefoninspelning.  Att 

spela in samtalen efter medgivande hade den fördelen att intervjun kunde löpa friare och risken för 

att missa något viktigt minimerades. Att vi valde att använda oss av ljudinspelning kan ha påverkat 

kvinnornas öppenhet men fördelarna uppvägde nackdelarna. Kvinnorna i vår studie upplevde vi 

som öppna, trots ljudinspelning och i den speciella situation som en intervju är men det är viktigt att 

vara vaken för att svaren kunde ha varit andra om det inte spelades in. Under en av intervjuerna tog 

batterierna i mp3 spelaren slut och det var först efter en liten stund som detta upptäcktes varav 10 

minuters samtal försvann, detta antecknades då ner efter minnet när intervjun var genomförd i sin 

helhet.  Frågorna ställdes med flexibilitet utifrån intervjuguiden och i förhållande till informanternas 

förmedlade upplevelser, samt eftersträvade att hålla samtalet inom ramen för studiens syfte under 

intervjuns gång. 

Efter intervjuernas genomförande så transkriberades dessa ordagrant och inkluderade ord som 

mmm, ahh, åhh samt pauser och skratt. Det var viktigt att göra detta så exakt som möjligt för att 

kunna säkerhetsställa att kvinnornas personlighet och upplevelser inte gick förlorade i 

bearbetningen utan kunde återges korrekt vid analys och rapport. Det har även fördelen att vi kan 

värdera i större utsträckning hur informanterna påverkades av vår roll som intervjuare, vilket är 

viktigt ur ett lärdomsperspektiv (Widerberg, 2002).     

5.5 Arbetsfördelning

I detta omfattade uppsatsarbete har en fördelning av arbetet oss emellan varit nödvändig. Jennifer 



tog sig an frågan om coping och de olika strategierna däri, avsnittet om kulturens spegel samt stora 

delar av metodavsnittet. Malin har arbetat med frågan om symbolisk interaktionism och stigma, 

samt stora delar av bakgrundsavsnittet. Tidigare forsknings- kapitlet har vi utformat med 

gemensamma krafter. Vad gäller analys och resultat- kapitlet så har vi tillsammans arbetat med 

frågeställningarna som behandlas och analyseras i denna del. Även slutdiskussionen har vi skrivit 

och utformat tillsammans.

  

5.6 Bearbetning och analys

Efter att intervjuerna transkriberats så lästes de noga igenom flera gånger och spontana intryck 

antecknades. Därefter har vi utifrån de teman som motsvarar våra frågeställningar, urskiljt och 

färgmarkerat de avsnitt som är intressanta för analys. Vid analysen har vi, vid sidan av våra 

slutsatser, valt att illustrera särskilt intressanta frågor med hjälp av citat från kvinnorna i studien. 

Särskild vikt har lagts vid de engagerade utsagor som gett oss intrycket att informanten upplevt dem 

som särskilt centrala (Fejes et.al, 2009). Detta anser vi lyfter fram dem som personer och förmedlar 

deras upplevelser med deras ord.   

5.7 Tillförlitlighet

Generaliserbarheten i examensarbetet är begränsad då studien endast omfattar tio informanter men 

på grund av tidsbristen så var det inte möjligt med en större population. Detta var inte heller vårt 

syfte då vi var intresserade av kvinnornas individuella upplevelser snarare än att söka generaliserbar 

fakta. Med validitet avser man till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och den eller 

de metoder som används verkligen undersöker det som avses att undersökas (Kvale, 1997). Vi 

bedömer validiteten som hög i vår studie då vi kan se liknande resonemang hos samtliga deltagare 

samt i tidigare forskning (se avsnittet Tidigare forskning, s 11). 

5.8 Forskningsetiska överväganden

Forskningsetiska överväganden gjordes innan och under studiens genomförande för att 

säkerhetsställa att ingen som deltog skulle komma till skada till följd av sitt deltagande. Information 

om studiens syfte och det planerade tillvägagångssättet för intervjun delgavs informanterna via ett 

informationsbrev (se Bilaga 2). Vid tiden för intervjun informerades de på nytt om vilka etiska 



rättigheter de har och vilka etiska skyldigheter vi som forskare har i förhållande till dem. Intervjun 

spelades in med hjälp av ljudupptagning. De var medvetna om att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande samt avböja att svara på frågor. Vidare hade informanterna rätt att ta del av det 

insamlade materialet och lägga till eller ta bort uppgifter under studiens gång. Informanternas 

uppgifter behandlades konfidentiellt och inga uppgifter som kan härleda deras sanna identitet 

redovisas i den skrivna studien. Konfidentialiten innebär att vare sig information hämtas om 

individerna eller ges av individerna själva måste deras integritet skyddas (Patel & Davidsson, 

2003). Detta uppnås dels genom att inte lämna uppgifter rörande individen till någon utomstående, 

dels genom att göra det omöjligt att i det i studien presenterade resultatet kunna identifiera 

individen.

5.9 Metoddiskussion

Det är viktigt att kontinuerligt reflektera över hur olika faktorer påverkar studien före, efter och 

under dess genomförande för att identifiera svagheter och styrkor.

Vi fann en svårighet i att finna informanter till en början. Vi sökte i våra nätverk och var lite vilsna i 

hur vi skulle komma i kontakt med kvinnor som motsvarade de urvalskriterier som vi satt upp. 

Utbrändhet och psykisk ohälsa kan vara känsligt att tala om och vi funderade mycket över hur vi 

skulle närma oss dem. Vi beslutade oss för att vidga vårt sökande efter informanter utanför vårt 

nätverk och kontaktade kvinnor som aktivt bloggar om sin utbrändhet. Vi satte även upp ett anslag 

på Högskolan i Kristianstads studentforum. Att vi valde att kontakta bloggande kvinnor vid sidan av 

kvinnorna i vårt nätverk grundar sig i en tanke om att bloggarna antagligen skulle vara öppna med 

sina erfarenheter och vana vid att tala och skriva runt dem. 

Av de tio kvinnor som vi kontaktade och tillfrågade så tackade alla tio ja till deltagande.

Under intervjuerna så har vi valt att vara en intervjuare och en informant för att skapa en känsla av 

samtal och undvika att det blir en obalans i maktförhållandet. Att tala om sin utbrändhet och 

känslorna där omkring kan vara väldigt privat. Vår ansats var att ställa icke-ledande frågor men det 

går inte att frångå att formuleringen av frågor under intervjutillfället kan uppfattas som just detta 

utifrån den subjektiva upplevelsen och detta kan således ha påverkat en del svar. ”Den mänskliga 

faktorn i en intervju utgör både en styrka och en svaghet” (Fejes & Thornberg 2009, s.32), vårt sätt 

som intervjuare påverkar intervjupersonen på olika sätt och vise versa, således går det aldrig att 

bortse ifrån. Vi har fått olika reaktioner på olika frågor, ibland har tyngdpunkten legat på ett visst 

område som dominerat intervjupersonens upplevelse men ingen har avböjt att svara på någon fråga 



av de som ställdes. Att arbeta utifrån en semistrukturerad intervjuguide istället för en starkt 

strukturerad är ibland en utmaning då vi är relativt nya i vår roll som intervjuare och det ställer stora 

krav på oss. Vi tror ändå att vi har gjort bra ifrån oss då vi upplevt att kvinnorna öppet och frikostigt 

delat med sig av sina erfarenheter och samspelet har fungerat bra. Att samtala runt frågor som 

sjukdom kan vara svårt men vi tror att vi skapade en avslappnad miljö där kvinnorna kände 

förtroende för oss. Att dela med sig av personliga upplevelser, som i ett fall där en kvinna glömt en 

tampong inne utan att veta hur länge den varit där, kräver ett förtroende och vi är oerhört 

tacksamma för detta. 

Under en av intervjuerna så tog batterierna slut och detta upptäcktes först efter tio minuter, vad som 

sagts under den här tiden antecknades från minnet efteråt men det går inte att bortse ifrån att det 

mänskliga minnet brister och information kan ha gått förlorad på detta vis. 

Det har varit en styrka för oss att vara två då vi har kunnat utbyta tankar och reflektioner under 

arbetets alla moment. Då vi är två olika personer så har vi givetvis olika syn på olika frågor och i 

diskussionerna så har mycket väckts och lett till nya insikter som har blivit en styrka i arbetet.   

6. Fortsatt framställning

Efter en inledande vägvisning där fokus har legat på att förtydliga vårt syfte med detta arbete, 

tidigare forskning och de teorier som präglat vårt synsätt så har vi nu behandlat hur vi har gått 

tillväga rent praktiskt och etiskt. Det empiriska materialet och analysen därav följer härmed, där vi 

kommer att knyta an till tidigare presenterade teorier och forskning. Avslutningsvis så avrundas 

arbetet med en diskussion runt studiens genomförande, fenomenet i sig och de slutsatser som har 

kunnat dras från empirin.

7. Resultat och analys

7.1 Inledning
I denna del redovisas den information vi fick genom de tio intervjuerna. Inledningsvis ges här en 



kort presentation av våra informanter. För att skydda informanternas identiteter har vi valt att inte 

skriva var studien och intervjuerna har genomförts och fiktiva namn används, dock är yrken och 

sysselsättningar faktiska. Samtliga informanter bor i olika svenska städer. Vi inleder med en kort 

presentation av våra informanter. 

Gerd är 62 år och har arbetat inom bankväsendet under hela sitt yrkesverksamma liv men är idag 

pensionerad. Bor i liten ort med sin man. Har två vuxna barn och barnbarn.

Anne är 51 år och arbetar som administrativ handläggare inom Räddningstjänsten. Hon bor 

tillsammans med sin sambo och två barn. 

Louise är 52 år och arbetar inom kommunal vård- och omsorgsverksamhet som boendestödjare. 

Bor i liten ort med sin man och hund. Har ett vuxet barn.

Christina är 41 år har en bakgrund inom vården som undersköterska men studerar idag till lärare 

samt arbetar extra med skyltning. Hon bor i mellanstor stad tillsammans med sin partner och deras 

tre tonårsbarn. 

Lena är 47 år har en bakgrund inom vården som undersköterska men är idag student. Bor i liten ort 

tillsammans med sin man. Har två vuxna barn. 

Mimmi är 48 år och jobbar med internkommunikation på ett medieföretag. Bor i stor stad med man 

och två barn.

Cecilia är 59 år och har en bakgrund som sjuksköterska men är idag permanent sjukpensionerad. 

Bor i liten stad med sin man.

Greta är 59 år och har en bakgrund som personalchef men arbetar idag som mentor och coach. Bor 

i mellanstor stad tillsammans med sin man. Har två vuxna barn och barnbarn. 

Mikaela är 50 år och arbetar som lärare på en gymnasieskola. Mikaela bor i mellanstor stad 

tillsammans med sin man och deras fyra barn. 

Kajsa är 45 år och har en bakgrund i vården som läkarsekreterare men arbetstränar idag. Bor i stor 

stad tillsammans med sin man och deras katt.     



Härefter följer analysen av de genomföra intervjuarna med ovan nämna informanter. Vi kommer 

inledningsvis att redogöra för de olika vägar som ledde till kvinnornas utbrändhet och sjukskrivning 

därav, vilket relaterar till frågeställningen om vad utbrändhet är.  Därefter tar vi oss an 

frågeställningen om kvinnornas hantering av och vägen tillbaka från utbrändheten. Slutligen 

behandlas frågeställningen om stigma och huruvida kvinnorna upplevt sig stigmatiserade av sin 

omgivning som resultat av sin sjukdom. 

7.2 Vad är utbrändhet och vad orsakar utbrändhet bland kvinnor?

Enligt Sture Nordh (2007) präglas dagens arbetsliv av stigande otrygghet i form av en föränderlig 

arbetsmarknad. Gerd upplevde stora förändringar på sin arbetsplats när banken blev mer inriktad på 

att sälja än att ge service.   

”Man måste prestera, och det började mätas. Alltså man mätte allting, allting. O det upplevde jag alltså att det gick 

stick i stäv med mitt, med min övertygelse. För jag menar att man kan inte mäta.. Man kan mäta vissa saker men inte 

allting. Jag tycker inte det är relevant i ett sånt jobb.” (Gerd)

Gerd menar att tidigare grundläggande värderingar, som handlar om att knyta långvariga kontakter 

med kunder, har gått förlorade. Detta till förmån för snabba affärer och synliga resultat. Visserligen 

fanns strävan efter goda långvariga kundkontakter, där förberedelse och uppföljning av kundmöten 

är medel för att nå ett sådant mål, kvar från bankens sida. Men med en krympande arbetsstyrka och 

nya tjänster som skulle läras in av den kvarvarande personalen blev detta en omöjlighet, upplevde 

Gerd. ”Tiden räckte liksom inte till”, säger hon. Denna förändring menar hon krockade med hennes 

egna värderingar och hon är övertygad om att detta är en del i förklaringen till varför hon blev sjuk. 

Ny teknik, nya krav och nya marknader gör att individen konstant behöver uppdatera och 

underhålla sin kompetens och kunskap för att lyckas följa med i snabba förändringar. 

Omorganisationer och medföljande nedskärningar inom verksamheter leder till högre tryck på dessa 

att leva upp till nya, högre krav (Nordh, 2007). Gerds arbetsplats genomgick en sådan 

omorganisation och hon upplevde att hon blev tvungen att lära sig och kunna mer inom olika 

områden. ”Vi var alltså generalister, vi skulle kunna allting inom bankyrket”, säger hon.

Även Mikaela menar att hennes jobb som lärare har förändrats under de senaste 15 åren. Hennes 

arbetsuppgifter och ansvar har ökat sedan 90-talet och idag ser hon sig själv inte bara som lärare 



utan anser sig även ha en kuratorsfunktion för sina elever. Denna nytillkomna aspekt av hennes yrke 

upplever hon sig vara varken utbildad eller förberedd för. Hon berättar att begreppet mentor 

infördes i skolan någon gång på 90-talet vilket ledde till tyngre arbetsuppgifter. Under det gångna 

läsåret har Mikaela varit mentor för 16 gymnasieelever. Flera av dessa har fått förtroende för henne 

och vänder sig ofta till henne för stöd i olika bekymmer.

”Men av dom 16 så har 12 haft diverse problem, alltifrån att nån har varit inlagd på psyk, nån har behövt avbryta för 

att kanske göra praktik istället och några har haft nån förälder som har gått bort, nån har haft sjukdomar och väldigt 

mycket sånt. Och då känner man det att då har man plötsligt en annan roll, och då är det lätt tex för chefer att säg 

”men du måste skicka vidare typ till kuratorn” ”du måste, du kan inte ta på dig” nej det kan man ju inte men lite måste 

man ju ändå om jag ändå är mentor, och eleverna känner att henne litar vi på, henne har vi förtroende för då berättar 

dom många gånger mycket mer än det jag vill veta så att säga. Och dom kan skicka mail till en och asså dom hör av 

sig, dom kan ringa och det är ju en kontakt som är väldigt positiv givetvis men det blir en extra på nåt sätt i och med att 

du fortfarande ska ha den andra biten.” (Mikaela)

Utöver detta berättar Mikaela om den utökning av administrativa arbetsuppgifter för lärare idag. 

Undervisningen ska förberedas, utvärderas och dokumenteras noggrant, och möten hålls i större 

utsträckning. Samtidigt som Mikaela konstaterar att alla yrken förändras så känner hon att det i 

hennes fall gick för fort. 

Liksom Gerds arbetsplats genomgick också Annes arbetsplats en omorganisation med medföljande 

nedskärningar. Något sådant hade dittills inte genomförts på 20 år. I egenskap av administrativ 

handläggare och personalsekreterare fick hon känna av personalens frustration över att bli färre i 

arbetslagen.

” [Jag] hade hand om alla, alltså all planering utav den här dagliga semestern om man säger så, för de var vana vid 

att va två man eller en man extra i varje lag. Eh och... de var helt enkelt bortskämda med det. O sen då så skulle jag ha 

hand om detta och det blev, ja... väldigt mycket diskussioner om allt.” (Anne)

Personalens frustration över den minskade arbetsstyrkan och oro över huruvida de skulle bli 

beviljade sin önskade semester eller ej ledde till diskussioner mellan dem och Anne. Dessa 

diskussioner övergick snart i konflikter och Anne började känna sig hotad av delar av personalen. 

Stämningen blev alltmer hätsk, vid ett tillfälle blev hon tvungen att låsa in sig på sitt kontor med 

personal bankades på hennes dörr. Med utebliven konflikthantering och stöd från sin chef gick Anne 

till slut till sitt arbete utan att veta vad som kunde ske. Hon kände sig otrygg där. Vidare uteblev 

positiv feedback och beröm för det arbete hon utförde, något som hon på sin förra arbetsplats var 

van vid att få och som fungerade som en sporre. 



Liksom Gerd och Anne upplevde även Mimmi omorganisering på sin förra arbetsplats. För att 

behålla sitt jobb skulle hon vara tvungen att flytta med sin familj, vilket ledde till att hon sökte sig 

till ett nytt arbete inom ett annat företag. Detta företag var väldigt expansivt, de anställda fick ta 

många egna initiativ och ansvar för vad man gjorde och ett stort projekt, med mycket jobb som 

följd, påbörjades. Trots att Mimmi såg hur hennes kollegor arbetade som ”skållade råttor” runt 

henne, och till en början reagerade på detta, gled hon själv snart in i samma tempo. Trots att ett 

slutdatum för projektet var satt visste ingen hur mycket jobb det var som faktiskt behövde göras. 

Tillfällig personal hyrdes in via bemanningsföretag, men Mimmi upplevde bekymmer med dessa då 

de tycktes sakna den motivation och drivkraft som den ordinarie personalen hade. Detta gjorde att 

bland andra Mimmi jobbade ännu hårdare. Utöver detta gick inte projektet så bra som man planerat 

och önskat, vilket gjorde att Mimmi jobbade ännu lite mer. 

”O sen när det då inte gick så jättebra o det var saker som strulade, då fanns det ju liksom ingen extra energi, det fanns 

inga extra krafter att lägga på va. Så att då när, när arbetsbördan borde ha gått ner, då förväntades jag jobba ännu 

mer, o det gick ju inte då va efter tre år ungefär. Så att då tog det tvärstop.” (Mimmi)

Strax innan hon blev sjuk hände det att Mimmi kom hem från arbetet klockan 3 på natten och när 

väckarklockan ringde några timmar senare kom hon inte upp ur sängen. Efter denna intensiva, och 

som hon idag själv beskriver som ”absurd”, period av hårt arbete och lite eller ingen tid för 

återhämtning, blev hon sjukskriven för utmattningssyndrom. 

Maslach et al, (1999) menar att för stor arbetsbelastning är en av de starkast bidragande orsakerna 

till att människor drabbas av utbrändhet. Att Mimmi arbetade för mer än en person och hade långa 

arbetsdagar anser vi kunna kopplas till detta. Hon gick, som författarna uttrycker det, bortom 

mänskliga gränser för att klara de utmaningar och uppgifter hennes arbete förde med sig. Vidare kan 

vi se hur Mimmis arbetsplats var påverkad av den flexibilitet och osäkerhet som Sture Nordh (2007) 

resonerar kring. Personer anställda tillfälligt via bemanningsföretag kom in på arbetsplatsen under 

tiden för det stora projektet, och om vi förstår Mimmi rätt blev inte den situationen givande för vare 

sig dessa personer eller den ordinarie personalen. Mimmi upplevde bristande engagemang hos de 

tillfälligt anställda, något som i så fall kan bero på vetskapen om att deras tid på företaget var 

begränsad och osäker, tänker vi. Denna upplevelse gjorde att Mimmi i sin tur blev tvungen att jobba 

ännu hårdare. Den rådande situationen verkade inte riktigt gynna någon part och den var bidragande 

orsak till att Mimmi så småningom gick in i väggen. 

Något som också leder till för stor arbetsbelastning och ökar risken för utbrändhet är när människor 



tvingas åta sig extraarbete för att klara ekonomin (Maslach et al, 1999). Detta fick både Christina 

och Louise erfara. Förutom att vara heltidsstuderande och mamma till två barn jobbade Christina 

även extra, bland annat som undersköterska. Snart började omtentorna avlösa varandra och hennes 

tillvaros tempo ökade hastighet. Parallellt med studierna, barnen och extraarbetet pågick en tärande 

vårdnadstvist mellan Christina och pappan till barnen. Under fem år kämpade hon och till slut 

upplevde hon stressymtom.

”Så att eh, där framåt juni månad eh, var jag väldigt...asså...koncentrationssvårigheter, inget tålamod, skällde väldigt 

mycket på flickorna och åh, var jämt sur o ehm, eh, minnet funkade inte och så.” (Christina)

Kulmen nåddes när hon upptäckte en tampong i underlivet, utan att veta hur länge den varit där. 

”Så droppen blev där när jag en söndagkväll hittade en tampong i underlivet och jag hade absolut ingen aning om när 

jag satt in den. Då hade jag tentat på lördagen och jag visste att jag inte satt in den på lördagen så den hade ju i 

princip varit där i 5-6 timmar då. [...] det glömmer alla kvinnor, asså det glöms så, men just att inte komma ihåg när 

jag kunde ha satt in den.” (Christina)

Hon sjukskrevs och förblev sjukskriven i över fem år.

Som ensamstående mamma blev även Louise tvungen att arbeta extra, utöver sitt jobb inom vård 

och omsorg. Liksom flertalet av våra informanter sa hon heller aldrig nej till att jobba. För att klara 

av ekonomin var hon helt enkelt tvungen att tacka ja, och hon arbetade bland annat vaken natt på ett 

äldreboende. Med en körsträcka på 2 mil enkel väg till jobben lade hon många timmar varje månad 

bara på att ta sig dit. 1996 kände hon sig mer eller mindre tvingad att gå en 1 ½- årig 

undersköterskeutbildning, något som blev ett anställningskrav inom kommunen.

”Jag är ingen teoretiker. Jag är en praktiker. Men jag tog den utbildningen på ett o ett halvt år. O samtidigt jobbade 

jag, o bodde två mil härifrån [stad]. O jag körde hemifrån halv åtta på mornarna o va hemma halv tio på kvällarna.” 

(Louise)

Utöver detta hade Louise en sjuk mamma vars hälsa blev allt sämre. Av tre syskon var det Louise 

som hjälpte mamman. Hon beskriver denna period som ett ekorrhjul som bara snurrade fortare och 

fortare. Ekonomin var fortfarande svår att få ihop och hon blev tvungen att flytta till en mindre 

lägenhet och sälja bilen. Kulmen nåddes efter ungefär sju år.



”O då hade det hänt några såna här grejer att jag gick in i klädgarderoben, när jag hade duschat o så o skulle cykla till 

jobbet o då visste jag helt plötsligt inte vad jag skulle ha på mig. Jag fick inte kläderna till att stämma färgmässigt o det 

kunde ta en o en halv timme att hoppa i kläderna. Vilket jag själv tyckte var helt vansinnigt alltså för det var väl bara 

att ta fram kläder o sätta dom på mig o cykla iväg va men så enkelt var det, det var inte så. O det fick jag inte ihopa i 

hjärnkontoret. O det var väl såna grejer med som fick mig att börja undra om jag höll på att bli tokig alltså, vad det var 

som hände med mig.” (Louise)

Vi kan tydligt se hur Louise hade en alldeles för stor arbetsbelastning och utöver detta kämpade hon 

med att klara sin ekonomi, vilket vi anser vara en stor stressor. Vi drar paralleller till TCO:s studie 

(2007) som säger att människor idag pendlar mer och längre än vad man gjorde förr . Även detta ser 

vi som en tid- och energitjuv som Louise kämpade mot. 

Vi tänker även att kravet på utbildning, som Louise erfor, säger något om de förändringar i 

arbetslivets organisation som Borang & Rothstein & Schirenbeck (2008) hänvisar till i sina försök 

att förklara det höga antalet långtidssjukskrivningar i Sverige.  Fler och fler sjukskrivs på grund av 

psykisk ohälsa i form av utmattning, depression och utbrändhet. Kravet på utbildning för att få ett 

jobb är en verklighet för de flesta arbetssökande idag. Vi tror att Louises mer eller mindre 

påtvingade utbildning bidrog till hennes utbrändhet, som hon var sjukskriven för under sju år.

Med utgångspunkt ur Karaseks krav-kontroll-stödmodell tycker vi oss kunna se hur flera av 

informanterna upplevt starka krav utifrån, dels i form av för stor arbetsbelastning men även 

ekonomiska aspekter. Beroende på om individen upplever hög eller låg nivå av personlig kontroll 

blir arbetssituationen laddad med antingen positiv eller negativ stress. 

Gerd upplevde många nya och starka krav när hennes arbete på banken förändrades och andra 

arbetsuppgifter blev aktuella. Något som blev en stor del i hennes nya arbetsuppgifter var att 

hantera olika datasystem för att bland annat kunna hantera kundärenden. Detta blev en stor 

stressfaktor för henne och hon menar att det, tillsammans med det faktum att hon allt mer arbetade 

mot sina egna värderingar, var de två skälen till hennes utbrändhet.

”Man eh kunde inte riktigt styra över sitt eget arbete.[...] Alltså man måste följa med i den snabba utvecklingen som är, 

inom datavärlden till exempel, som jag upplevde som blev jobbig alltså. Det blev jobbigt för mig. För jag hade ju inte 

alls den grunden från början som ni ungdomar har, ni kan ju alltså det här med datorerna, ni kommer in i jobbet o det 

är en väldigt stor skillnad, kan jag säg. Så plötsligt så kände jag där nån gång att, det var precis som mina ben slogs 

undan varje gång man ändrade i datasystemet. För du förstår, du hade man lärt en, ja letar du upp det där o sen när du 

ska visa det för kunden då bara gå in i det programmet o sen fixar du det där. O sen då, efter en månad, pang så öppnar 

man datorn, oj nu har vi ändrat på det systemet, hur ska vi nu komma dit o var hittar jag nu det o, alltså det kändes 

väldigt frustrerande för mig.” (Gerd)



Maslach et al (1999) menar att dagens avancerade teknik är ett av skälen till att människor drabbas 

av utbrändhet. Detta då den kan försvåra arbetet för en ovan användare, något som vi tydligt kan se 

i Gerds fall. Vi ser även Gerds arbetssituation som präglad av starka yttre krav. Som Gerd själv 

säger så upplevde hon att hon inte kunde styra över sitt eget arbete, detta tolkar vi som det som 

Karasek benämnde låg nivå av personlig kontroll. 

Även Louise upplevde starka yttre krav, dels i form av allt det extraarbete hon utförde för att klara 

ekonomin men även i form av den utbildning hon gick för att säkra sin anställning inom 

kommunen. 

”[...]sen kände jag mig lite halvtvingad o gå på skolan, o ta den här utbildningen […]  Men jag tog den utbildningen på 

ett o ett halvt år. O samtidigt jobbade jag.” (Louise)

Vi ser det som att Louise inte hade något val. Hon var helt enkelt tvungen att arbeta så mycket som 

hon gjorde, samt utbilda sig, för att klara av att försörja sig själv och sitt barn. Detta tolkar vi som 

låg nivå av personlig kontroll. 

Krav-kontroll-stödmodellen används som ett analysredskap, för att kartlägga individens subjektiva 

upplevelser och hantering av yttre stress. En intressant paradox uppenbarar sig när vi applicerar 

modellen på Mimmis fall. På sitt arbete i allmänhet, och i det stora projektet hon ingick i synnerhet, 

hade Mimmi hög nivå av personlig kontroll. Hon fick själv styra över sitt arbete och ta ansvar för 

det, och även om arbetsbelastningen många gånger var väldigt stor så tyckte hon att jobbet var 

enormt roligt och givande. Enligt Karasek så leder kombinationen starka yttre krav tillsammans 

med hög nivå av personlig kontroll till positivitet och aktivitet hos individen, detta främjar också 

inlärning och utveckling hos denna. Vidare får kombinationen individen att uppleva 

arbetssituationen som laddad med positiv stress istället för negativ sådan. Trots att detta var fallet i 

Mimmis situation tog hennes krafter en dag ändå slut. 

”Jag tog mig bara inte ur sängen en morgon, det gick inte, benen ville inte, och det var en fredag. Jag hade kommit hem 

från jobbet klockan tre på natten innan då o så ringde ju klockan halv sju som vanligt. Och eh... det gick inte. Själv var 

jag vid den tidpunkten ganska övertygad om att jag var bara lite trött. Jag skulle va hemma o vila där i helgen bara, 

sova lite, fick jag bara sova lite så skulle jag nog komma tillbaka.”

Här kopplar vi till Maslach et al (1999) tankar om hur stor arbetsbelastning är ett av de största 

skälen till att människor drabbas av utbrändhet. Trots att Mimmi upplevde kontroll över sitt arbete 

utgjorde ändå de starka yttre kraven en sådan press på henne och hennes kropp att det till slut tog 



stopp. 

Stöd och förståelse från vänner och familj verkar vara en central del i de flesta av informanternas 

väg tillbaka till ett friskt liv och arbete. På frågan om hon märkte någon förändring i bemötandet 

från omgivningen efter att hon blivit sjuk svarar Gerd ”Jag fick faktiskt bara positivt bemötande 

måste jag säg. Jag kan inte komma på nån som var negativ, faktiskt.” Som viktiga delar i sitt 

tillfrisknande pratar hon om umgänget med sina barnbarn, den nära relationen och 

kommunikationen med sin man och många vänner som brydde sig och stöttade henne.

Cecilia har däremot andra erfarenheter. Innan hon blev sjuk hade hon gått igenom flera 

familjetragedier, bland annat när hennes bror tog livet av sig och hennes föräldrar gick bort. Med ett 

krympande antal nära vänner - ”jag har dragit mig från umgängeskretsen för dom tycker ju man är 

konstig som inte vill eller orkar eller har lust med nåt” (Cecilia) - och en bristande tilltro till 

psykiatrin och läkare, åkte hon tiotals mil för att besöka den ende psykologen hon fått förtroende 

för. Även Kajsa kände sig isolerad i sin sjukdom, arbetskamraterna hörde inte av sig för att fråga 

hur det var och vännerna drog sig undan och benämnde inte sjukdomen alls. Liksom Cecilia så 

upplevde hon en svårighet i att hitta den hjälp hon behövde, det var först efter flera år som hon 

upplevde att hon fick bra kontakt med en kurator.

Socialt stöd ingår i Karaseks krav-kontroll-stödmodell och används som ett verktyg för att avgöra 

om individen upplever arbetets stress som positiv eller negativ. Om individen känner att den har ett 

väl fungerande socialt stöd omkring sig så utvecklar hon färre stressymtom än andra. Socialt stöd 

innefattar bland annat emotionellt stöd som utgörs av till exempel vänner, familj och andra personer 

runt individen (Perski, 1999).

7.2.1 Utbrändhet som kulturens spegel

Karin Johannisson (2005) som är professor i idéhistoria beskriver utbrändhet som en reaktion på 

samhällsförändringarna, den blir till en kulturens spegel som reflekterar tidens karaktär.  Vår tid är 

präglad av individualism och allt ansvar ligger på individen att prestera och på så vis förtjäna sitt 

värde och sin respekt. Det kan vara komplicerat att få alla olika pusselbitar att passa i livspusslet 

och kvinnor upplever ofta ett större ansvar för att organisera familjen och hemmet än männen. 

Flera av informanterna upplever en stor press på sig att räcka till inom alla livsområden. Slitningar 



mellan ansvaret på jobbet och att fungera som projektledare för hela familjen tröttar ut och flera av 

informanterna har upplevt denna svårighet att få ihop detta livspussel. Att kunna kombinera 

privatliv och yrkesliv på ett tillfredställande sätt är ingen självklarhet. 

”Att man ser... man ser liksom allting alla andra gör o så vill man göra det också då. Då har man en kollega som lagar 

all mat från grunden o bakar allt matbröd hemma, o så har man en kollega som tar hand om sin sjuka mamma o så har 

man en tredje kollega som är superaktiv i en förening, o så ser man det där liksom, så lägger man ihop alla dom där 

bitarna o så vill man ju själv va lika duktig o göra allting. Men det man inte vet då är att den där kollegan som tar hand 

om sin sjuka mamma, han eller hon kanske har nånting som gör att... det underlättar på ett annat plan va. Man ser 

liksom bara isolerade bitar, o så är det så viktigt att man är som alla andra, o man är lite osäker o man vill... man vill 

ju va bra liksom.” (Mimmi)

Mimmi beskriver hur hon började jämföra sig med sin omgivning och drogs med i alla krav: Det 

var svårt att sluta prestera och att vara bra på allt men strävan dit var något som var väldigt lätt att 

fastna i. Föreställningarna runt hur en god kvinna och mor ska vara enligt samhället kan upplevas 

som plågsamt och direkt smärtsamt när känslan av att inte leva upp till den här normativa bilden 

finns. Christina uttrycker en sorg och känsla av otillräcklighet när hon inte längre kan leva upp till 

den bilden.

”[...]jag slår rätt så mycket på mig själv fast jag försöker låta bli. Jag är ju inte särskilt kvinnlig av mig så för att jag är 

ingen riktig fru och jag är ingen riktig mamma eftersom jag inte tvättar och inte lagar mat till min familj och inte städar 

o såhär då va. Jag vet att alla tycker att jag gör så gott jag kan o barnen vet om min nya diagnos också, dom vet att jag 

klarar inte mer men jag känner ändå inte att jag är den mamma och frun som jag tycker att, som alla andra är... [...]jag 

mena bara att jag försöker att inte slå på mig själv för jag vet att jag gör så gott jag kan men...det är tråkigt att inte 

vara som normen. Det är jättetradigt. (Christina)”

Tiden och orken räcker inte till på samma sätt längre efter sjukskrivningen och när hon tvingas 

prioritera så är det hushållsarbetet som står åt sidan och den bild hon har av hur en bra mamma ska 

vara går inte ihop med detta. Vidare uttrycker hon att hon inte känner sig särskilt kvinnlig och att 

detta hör ihop med de uppgifter och beteenden som traditionellt uppfattas som typiskt kvinnliga.  

Christina upplever att familjen inte ser och uppskattar allt hon gör för dem och upplever hon att hon 

kunde göra mer. Gerd menar att även om hon och hennes make har delat barnuppfostran mellan sig 

så känner hon ändå inombords att det yttersta ansvaret ligger på henne. Även Mimmi upplever det 

som problematiskt att hon förväntas vara familjens projektledare och Mikaela menar att det var 

svårt för hennes man och deras barn att förstå när hon insjuknade. 



”Barnen kunde inte förstå att jag var sjuk när det var nåt som inte syns på en och sådär och man var hemma trots att 

den äldste ändå var 13-14 år då, så barnen kan ha svårt för...sen så är det inte så lätt med ens närmast, man tänker 

ens... och ens partner kan tycka men ”ah det är väl bara att rycka upp sig, kom igen nu, det är väl inte så farligt” så 

att...[...] har man då 4 barn som jag har då går alltid dom före, då säger jag inte att jag skulle vilja vara utan dom och 

att man inte skulle kunna vara mamma och samtidigt jobba heltid och må bra för det måste ju gå. Det är ju på nåt sätt 

den här ekvationen men det kan ju va svårt. Det kan det. Sen är jag tack och lov ingen pendant som måste ha det perfekt 

hemma också för det har jag också exempel på, kanske kollegor och så, man måste städa en viss veckodag, det måste 

torkas golv, det måste inte va perfekt, putsa fönster, helt ska trädgården va perfekt och sånt så den biten har jag liksom 

släppt. Ska man ha ytterligare så många krav på sig, man lägger ju det själv oftast, man tror andra ska tycka det är 

hemskt om andra kommer hem och det är stökigt och så, nej den biten kan jag iallafall lägga om.” (Mikaela) 

Mikaela upplever det som svårt att få ihop ekvationen med jobb och familj men har efter 

sjukskrivningen lärt sig att prioritera bort saker som inte är avgörande, såsom städning, och släppa 

på kraven. 

Flera av informanterna identifierar sig med det som Rosenman & Friedman (Perski, 1999) beskriver 

som typ A-beteende, där deras prestationer är knutna till relationer, vare sig det är de omvårdande 

familjerelationerna eller i yrkeslivet där de vill uppfattas som duktiga och dugliga. De präglas av en 

oerhörd perfektionism och har svårt att säga nej och sätta gränser. Deras benämning på det här 

beteendet är duktig flicka och de menar på att det är ett tillstånd som har varit med dom under hela 

livet. 

”Det är en speciell typ av kvinnor som blir utbrända, det är dom som är ”duktiga” inom citationstecken eller ja, på 

riktigt så att säga, och då har man kanske varit duktig sen barn. I mitt fall tror jag att det har vatt så, jag hade en 

mamma som har varit väldigt mycket sjuk så jag tog mycket stort ansvar sen jag 10-11, hjälpte till, alltså inget 

påtvingat ansvar utan passade lilla syster, lagade mat och städade eller vad det nu var för nånting. Och sen var man ju 

såklart den som hade 5:a i alla ämnen på högstadiet och sen på gymnasiet så var det väl ungefär likadant, att man var 

bäst i klassen eller vad man säger.” (Mikaela) 

Mikaela upplever det som svårt att säga nej när någon ber henne om hjälp, det är något som hon har 

jobbat med och lärt sig efter sjukskrivningen. Det är inte helt oproblematiskt dock då kraven 

fortfarande är de samma och förväntningarna på henne är att hon ska ställa upp. När hon inte gör 

detta utan säger nej så upplever hon det som att hon kan uppfattas som negativ av omgivningen då 

hon inte ställer upp och det finns även en rädsla för att detta ska speglas i lönekuvertet när det gäller 

de yrkesmässiga relationerna.  

Det kan upplevas som svårt att bryta med den delen av sin identitet, den duktiga flickan, trots att 

insikten finns att det inte alltid är av godo att vara den där duktiga. Vetskapen om att det vore det 



bästa för att inte duka under, att på så sätt bryta det mönstret som skapar prestationskraven och den 

inre stressen över att inte räcka till.  Under en resa som Anne gjorde efter sjukskrivningen med 

andra utbrända kvinnor så var det mycket diskussioner och Anne mådde dåligt så fort hon hörde 

någon prata om sig själv som en duktig flicka, för evigt sammankopplat med det som lett henne in i 

sjukdom. 

”Bara jag hörde någon som sa så här att ja, prata om sig själv att hon var duktig flicka, då höll jag på att kräkas. Jag 

höll på att kräkas, öh. Hörde det här äckliga, jag vill inte va en duktig flicka” (Anne)

Upplevelsen av att detta var en av anledningarna till att hon själv hamnat i utbrändhet och att höra 

andra tala om det upplevdes som plågsam. Freudenberger (1986) menar att detta beteende skapas 

tidigt i livet och den bekräftelse som det tillfälligt får andra konsekvenser som kan vara desto mer 

skadande för individen. Att vara snäll och ställa upp, vårda och finnas tillgänglig alltid kastar en 

skugga över hennes egna behov och hon får väldigt svårt att säga nej. Det blir till en ständig 

stressfaktor som till sist slukar kvinnans resurser och liksom för våra informanter kan leda till en 

utbrändhet.

Gerd uttrycker det som att man ska akta sig för att vara så duktig hela tiden och att hon tidigare 

tyckt att pliktkänsla varit A och O men numera aktar sig för att detta och snarare menar att man ska 

unna sig det som man känner för, på samma sätt som män i större utsträckning gör utan dåligt 

samvete som följd. Detta kan man koppla till SCB:s tidsstudie (Orth-Gomér, 2002) av svenska 

vuxna och hur de förlägger sin tid. Männen visade sig ha lättare för att slappna av och unna sig att 

göra roliga saker medan kvinnornas stressnivå ökade när de kom hem från jobbet och var lediga. 

Mimmi menar att vi matas med så väldigt mycket information i vårt samhälle idag, bilder av hur vi 

borde se ut och hur våra liv borde te sig för att vara normala, eftersträvansvärda men att det i själva 

verket inte ser ut så i verkligheten och att det kan skapa onödig stress. Cecilia uttrycker en viss 

bitterhet över att ha gett så väldigt mycket i sitt liv och varit duktig men att hon drabbades av 

utbrändhetens fängelse. 

”[…] det kan jag ju säga om mig själv att jag vet att jag var duktig, jag vet att jag var en bra mamma jag vet jag vet jag 

vet men det hjälper ju inte, jag sitter ju här ändå.” (Cecilia)

Några av informanterna menar att sjukskrivningen och att leva med utbrändheten har förändrat dem 

för alltid. De är inte samma människor som vandrar genom husen och i korridorerna på jobbet. 

Detta är inget som är självklart att omgivningen visar förståelse för då de i flera fall förväntar sig att 

kvinnorna ska återgå till sitt gamla jag i samma stund som sjukskrivningen slutar. Det råder skilda 



uppfattningar bland informanterna om huruvida förändringen hos dem själva är positiv eller ej.  

Både Anne och Cecilia uttrycker en slags sorg och saknad över att förlorat den person de var innan 

utbrändheten men också en svårighet i att anpassa sig till den nya versionen av sitt gamla jag. 

”Jag var inte den här vanliga Anne, jag har ju liksom alltid vatt alltså på, driven o... ja, kom igen här nu, o entusiastisk 

o håller på allt vad jag orkar o så va. Men jag hade tappat all glöd. Hela jag var liksom... det var inte jag. Jag kände 

inte igen mig själv. [...] jag ville ju inte va den här offer-Anne, jag ville va den gamla Anne, jag saknade henne.” (Anne) 

Anne beskriver en känsla av att förlorat sitt forna jag och en önskan om att inte identifieras med 

offerrollen, den utan kontroll och med sjukdomen skriven över sig. Cecilia upplever en tudelad 

känsla, dels har hon tappat sig själv och förlorat den hon en gång var, samtidigt så upplever hon det 

som ett uppvaknande och en ny chans att skapa ett nytt jag, ett jag som hon känner sig stärkt i. 

”Ja jag har ju tappat mig, som jag brukade säg. Jag tappade bort mig på vägen nånstans o den gamla finns inte längre. 

O det här är ju en jättestor bit o kunna bygga upp sig själv... för andra ser ju mig som jag var förut... medan jag själv 

känner att jag är ju inte den männskan idag. Jag har inte dom behoven, jag har inte behov av att gå ut o dansa, jag har 

inte behov av o träffa en massa människor o sitta o tramsa o flamsa utan... jag behöver få gå i min bubbla. Nej så att 

tappar bort mig har jag gjort, det är som jag har hittat mig,” (Cecilia) 

Kajsa vittnar om en liknande känsla som den Cecilia förmedlar, från att till en början känna sig 

vilsen i det nya jag som skapades så är hon idag tacksam. Kajsa menar att hon återfått ”ursprungs-

Kajsa” som hon var innan livet började gå för fort och stressen ökade. Förändringen upplevs således 

inte bara vara av ondo, många är tacksamma över den resa de har gjort och upplever att de har blivit 

starkare människor på köpet då de tagit sig vidare och skapat sig ett nytt liv och nya identiteter. 

Enligt Giddens (2003) har människor i dagens moderna samhälle andra och större förutsättningar 

för att skapa och omformulera sin identitet. I identitetsbegreppet ingår de två identitetstyperna 

social identitet och personlig identitet. Vi kan se hur flera av kvinnornas sociala identitet 

förändrades under deras sjukdomsperiod, till exempel genom att de gick från att vara arbetande till 

att vara sjukskrivna och hemma. För vissa av dem, till exempel Cecilia, implementerades den 

upplevelsen så starkt hos henne att den förändrade hennes personliga identitet. Hon har inte samma 

behov idag som hon hade förr och upplever sig vara en annan person. Flera av de övriga 

informanterna verkar också ha genomgått förändringar i sina sociala identiteter, till exempel genom 

att sålla bland sina vänner. Vissa har de helt brutit kontakten med och istället ingått andra sociala. 

Greta menar på att hon inte är lika hungrig karriärmässigt längre, hon har funnit ett annat lugn inom 



sig och prioriterar saker som hon finner lustfyllda. En del av detta nya liv är att inte bara prioritera 

tiden utan även det sociala umgänget som i många fall nu ser annorlunda ut än det gjorde innan 

insjuknandet. Greta har valt bort kontakter som inte ger henne något och tillåter sig att vara mer 

egoistisk och ställa krav på sitt umgänge. Cecilia hade tidigare ett stort socialt nätverk som hon var 

ute och dansade med men idag har hon valt att bara umgås med några få vänner som accepterar 

henne för den hon är idag och att hon inte orkar på samma sätt som tidigare. Hon har aktivt valt att 

dra sig tillbaka med sin man och familjen, vilket hon mår bäst av.  Mimmi omtalar att hon är en typ 

A människa (Perski, 1999) och menar att eftersom hon alltid har varit en typisk Typ A människa 

med vänner som delat hennes höga tempo och ambitioner så har det skett en förändring i 

relationerna nu när hon inte är samma typ längre och prioriterar annorlunda. Vännerna upplevde det 

som svårt att hantera att Mimmi inte var samma aktiva människa längre och försökte plåstra ihop 

henne till hennes forna jag. 

”Sen har jag kompisar som jag inte har längre. Därför att eh jag hade en livsstil innan jag blev sjuk som  var väldigt lik 

deras livsstil. Men sen när jag blev sjuk så blev jag ett projekt för dom att förbättra va o få tillbaka till den form jag var 

i innan. Men eftersom jag inte blev som jag var innan så har vi liksom tappat varandra. Så att jag tror, jag har funderat 

mycket på det där. Jag tror det kan va det för att är man själv... har man en personlighet som är... klassiskt för o hamna 

i utbrändhet o sen har man nån nära som hamnar i det där som blir så fruktansvärt sjuk som jag var o sen ändrar den 

personen sitt sätt att vara 120 grader, då är det nog rätt jobbigt att fortfarande va samma gamla stressnisse. Jag kan 

tänka mig att det är så det hänger ihop. För att så länge jag var sjuk så fanns dom där o skulle hjälpa till o få mig frisk 

igen men sen när jag blev frisk o inte va samma Mimmi som innan o då blev det nog lite jobbigt tror jag.” (Mimmi)

7.3 Hur upplever och hanterar de intervjuade kvinnorna sjukdomen?

De kvinnor som hamnar i utbrändhetens grepp är ofta måna om att komma tillbaka till arbetslivet 

och livet i det stora hela så fort som möjligt. De strategier som de använder för att åstadkomma 

detta ser givetvis olika ut men bland våra informanter har vi kunnat urskönja några gemensamma 

drag, och några som avviker från de andra. Första tiden som sjukskrivna upplevs ofta som en 

skrämmande tid och med stor omställning från vardagens normala rytm. Kraftlöshet och svåra 

sömnstörningar präglar upplevelserna för flera av våra informanter. Lena upplevde det som att 

hjärnan svek henne och det blev svårt att klara av de enklaste saker. 

”Asså jag kan si [säga] att jag tror att jag sov och sov och sov på soffan och i min säng i en hel månad. Eh jag gjorde 

ingenting. Eh asså jag tappade jag vet inte, jag klarade liksom inte av att göra saker o ting. Jag vet en gång då dom 

skulle komma, asså jag hade så svårt för o göra saker så de ville komma och hälsa på från jobbet, dom frågade och 



frågade om dom fick komma och hälsa på. Så tänkte jag måste ju bjuda kaffe,  så jag fick liksom förbereda allting innan 

och så och sen så hade ju jag... och sen så tänkte jag att jag måste ju göra kaffe innan dom kommer. Jag kunde inte 

koka kaffe, jag fick ringa till min man och  ”vad fan är det som fel? Det blir inget kaffe” och då hade jag ju inte hällt på 

vatten, asså det stod helt stilla asså. Det var fan asså och sen nu baketter [i efterhand] så kan jag grina åt det och tänka 

jävla knäpp asså. Men jag var så trött så trött så trött så jag sov en hel månad. Men för sig så var det kanske 

tabletterna man fick också. Man blev ju knockad.” (Lena) 

Något så vardagligt som att koka kaffe vilket Lena gjort flera gånger om dagen tidigare utan att 

troligtvis reflektera över det blev nu plötsligt omöjligt och vardagen präglades av sömn. Lena 

beskriver hur hon var så uppe i varv att hon var tvungen att ta flera lugnande tabletter för att 

överhuvudtaget kunna sitta still, än mindre vila när vilan var det primära behovet i början. Greta 

hade svåra sömnstörningar som hon fortfarande efter tillfrisknandet känner av. 

Vården erbjuder de utbrända kvinnorna samtalshjälp och mediciner och även om inte alla går på 

mediciner så går många på samtalshjälp hos kurator eller beteendevetare. Bland våra informanter 

ser det lite olika ut. En del har gått enstaka gånger eller inte alls, medan andra har haft en längre 

kontakt. Lena upplevde att hon inte kände ett behov av att besöka en kurator då hon hade starkt stöd 

från sin make och även sin läkare. När allt var kaos i början av sjukdomsperioden så var läkarens 

samtal något regelbundet och något som hon såg fram emot och upplevde höll henne uppe. Att han 

som läkare brydde sig stärkte henne och gjorde att hon kunde börja sin väg mot tillfrisknandet.  

Mikaela hade inte heller kontakt med en kurator utan det var allmänläkaren som stöttade henne i 

början och när hon så sakta började återvända till arbetslivet efter några månader så blev hon 

erbjuden plats i en stödgrupp med andra utbrända. Detta upplevde hon som oerhört positivt och 

menar att hon är väldigt tacksam över detta då hon, liksom många andra i samma situation, kan ha 

svårt att ta tag i och söka sådan hjälp. 

”Bara det här att träffa andra som kanske hade upplevt samma saker, fysiskt och psykiskt, eller pressen på jobbet eller 

vad det nu var för nånting, det var ju jättepositivt. Och sen så leddes ju den här gruppen av en psykolog och hon lärde 

ju oss, jag tror varje gång hade ett tema liksom, det var mycket det här att vända negativa till positivt och...ja det här 

med duktighetssyndrom, alltså det var olika saker hela tiden och hon förklarade mycket det här med utbrändhet, man 

kunde tänka sig att man hade en tunna eller ett glas, så hade man kanske tömt ur det här glaset ganska länge och sen 

att det väl, vad ska man säga, att man är på botten då har man till och med använt nån sorts reserv, som ett reservdäck 

på bilen [...]Så att...men jag tycker att man fick många liksom redskap där eller verktyg, både för att vänta tankarna, 

det här kognitiva och även rent konkret, hon lärde oss avslappning och vi fick liksom nån sorts meditationer liksom 

guidat och så. Och sånna saker som man kanske aldrig över huvudtaget sysslat med nånsin, jag har aldrig liksom brytt 

mig om sånt här, vad ska man säga, meditera och såna grejer men nu fick man upp ögonen och det har ju vatt 

jättepositivt.” (Mikaela)



Efter gruppmötena avslutades så har hon tagit med sig redskapen därifrån och ägnar sig nu åt 

avslappning och ska till hösten delta i en meditationsgrupp. Lazarus & Folkman (1984) menar att 

problemfokuserad coping som denna ger personen konkreta medel för att kunna hantera vardagens 

stressmoment på ett mer funktionellt sätt.  

Mimmi pratade till en början med en sköterska inom företagshälsovården men när det hade gått ett 

tag så ville denna att hon skulle gå vidare och föreslog att Mimmi skulle besöka en kognitiv 

beteendeterapeut istället.

”KBT:n var jättebra. Det var klockrent alltså, det var precis vad jag behövde för jag var jätteskeptisk, det första jag sa 

liksom men vadå ska vi prata om om jag hade trasiga leksaker när jag var liten o sådär det, fast då förklarade ju hon 

att det handlar inte alls om sånt där utan det handlar ju om o alltså o vända ett tankemönster, o att på nåt sätt... nej så 

jag fick ju såhär, för jag kunde ju inte åka buss... jag kunde inte åka ner på stan o åka buss förbi jobbet, jag fick sån här

kroppslig reaktion, jag blev liksom helt, alla dom här stress... påslaget o alltihopa kom va, jag kunde liksom inte se 

huset. O... jag klarade liksom inte det här, jag hade ju massa jättesnälla vänliga kollegor som ringde hem o ville höra 

hur det var o sådär va o jag pallade inte med o prata med dom va, jag kom tillbaka i det här stressmodet.” (Mimmi)

Från att ha varit väldigt skeptisk till att besöka den här terapeuten så vände det och blev till en stor 

hjälp i Mimmis tillfrisknande. Även Louise upplevde en fin kontakt med kuratorn som hon träffade. 

Hon fick chans att prata om sitt mående och sitt liv tillsammans med någon utomstående vilket 

upplevdes som befriande trots att hon har ett starkt socialt stöd. Att personkemin var rätt från början 

är något som hon menar var avgörande för att hon skulle kunna känna förtroende och kunna känna 

sig trygg i kontakten. 

Flera av informanterna har vittnat om naturens läkande verkan under sjukskrivningen. Det är något 

som Hammarlin (2008) menar kan ha sin förklaring i att sjukdomen inte längre blir det primära 

under de stunder som man vistas i närheten av naturen. Koncentrationen riktas utåt ifrån det inre 

kaoset och sinneliga intryck skapar lugn och fascination. Att vandra i naturen eller jobba i 

trädgården placerar en närmre ens ursprung, borta från teknikens påverkan och det brus som präglar 

mångas liv och placerar en istället nära något essentiellt och naturligt. Mimmi spenderade många 

dagar ute i naturen och promenerade vilket hon upplever hjälpt henne mycket. Mikaela upplever 

även hon att naturen hjälpt henne väldigt mycket under sjukskrivningen. 



”Jag tror att det som hjälpte mig mest var ändå nog dom här naturupplevelserna och det har man ju hört att det är 

många som tycker det, bara om man rotar i trädgården eller är ute i skogen eller vid stranden...att det är just naturen 

som är väldigt läkande och det tycker jag stämmer. Just den här våren då såg jag alla skiftningar på ett helt annat sätt, 

från man tänker snön då och sen smälte det och sen de första vårblommorna och när träden blev gröna...jag upplevde 

det så otroligt starkt den våren. /.../ det blir en slags meditation också om du är ensam och du bara låter tankarna 

komma och där är mycket man kan resonera med sig själv och där är många ideer man kan få. Eller så låter man på 

nåt sätt att tänka alls, det är rätt skönt det med att bara lyssna på fåglarna som kvittrar kanske eller...så att sånt 

upplevde man starkare tyckte jag.” (Mikaela) 

Tidigare hade Mikaela upplevt panikkänslor och hjärtklappning men att uppleva lugnet i naturen 

gav ro i själen. Hennes beskrivning av den där våren i början av hennes sjukskrivning får en nästan 

att tänka på ett uppvaknande, hon såg omvärlden på ett annat sätt, upplevde den med hela sitt väsen.  

Efter tillfrisknandet så har det inte blivit lika mycket av naturen som under sjukskrivningen för 

Mikaela och hon menar på att hon saknar det.  Anne deltog i så kallad retreat resor, en tillflykt ut i 

naturen med en grupp människor och utan modernitetsstörningar.  

  

”Det är retreat. Var jag också på, massa såna här grejer alltså, ute i skogen. Flera helger liksom bodde vi, det var min 

meditationsgrupp då, vi... vi var ute i skogen och det var ingen, ingen elektrisk ljus, ingen telefon, ingenting, vi åt... o 

bodde ute i stugor ute i skogen vid en sjö o... fick va helt tyst en hel helg o de va... det kan jag säga att det är bland det 

bästa man kan göra, det är riktig medicin. /.../ Ja, bara o få va ute i skogen, ute i naturen. O det gör jag fortfarande, är 

med på såna här vandringar, vi har lite såna här grejer o så...” (Anne) 

Att vistas ute i naturen utan störningar från yttervärlden under en helg upplevdes som något 

befriande och läkande. Anne jämför det med medicin. Greta har efter sjukskrivningen börjat vistas 

mer ute i trädgården och finner en njutning i det. Cecilia fick höra av andra att hon borde vistas ute i 

naturen och röra på sig men upplever att smärtan som följer gör det omöjligt.  

”Det här med motion o sånt, det funkar ju inte, o det har ju alla tjatat om sen dag ett, att det är a o u, ut o promenera ut 

o promenera för det ger både kroppen styrka o du blir piggare o friskare men det enda som händer är att jag står ut i 

tre fyra dar, jag har ju provat onekliga gånger då, sen ligger jag uppe i sängen o gråter för jag är så trött så jag orkar 

inte duscha ens.” (Cecilia) 

Naturvistelser är ingen självklarhet i våra hektiska senmoderna liv där vi ofta bor en bit ifrån 

naturen. Att vistas ute i naturen har i flera av informanternas fall hjälpt dem i tillfrisknandet och 

detta tolkar vi som att det är en betydande copingstrategi bland utbrända, något som även 

Hammarlin (2008) fann i sin studie. För Christina så var det motionen som blev en väg till 



tillfrisknandet. 

”Jag har ju ridit länge, fyra år under sjukskrivningen som också har hjälpt mig tillbaka men det slutade jag också med 

för det var också en prestation. Orka inte prestera mer o amen man ska gå dit för att det är roligt, ja man ska gå dit för 

att det är roligt men man har en instruktör i mitten som hela tiden talar om vad som ska göras för att bli bättre och jag 

palla inte det. Så jag går på Friskis nu, på danspasset där där man är en i mängden o man dansar inte för att man ska 

lära sig en dans o man ska ha uppvisning utan man dansar för konditionen och motionens skull o för att det är roligt. 

Passar mig mycket bättre nu.” (Christina)

När även ridningen började kännas som en prestation så slutade hon och hittade istället en annan 

motionsform där prestationen inte är det primära utan det är glädjen och konditionen. Cecilia hittade 

sitt sätt att skingra tankarna i World of Warcraft, ett dataspel, där man interagerar med andra 

människor online och löser olika uppdrag. Till en början så spelade hon för att hjälpa sin son med 

ett av dessa uppdrag men fann snart att det var mycket problemlösning i spelet och upplever att när 

hon spelar WoW så hjälper det henne att skingra tankarna och plockar fokus från stressmoment. 

Hammarlin (2008) menar att när den utbrända kvinnan får omförhandla sin verklighet så är det 

naturligt att man söker sig till nya nätverk och grupper där man känner sig inkluderad och som en i 

mängden. Att inte vara utbränd i första hand utan att delta på samma villkor som de andra spelarna i 

World of Warcraft kan vara en av anledningarna till att Cecilia uppskattar spelandet så mycket. 

Såväl under som efter sjukskrivningen så uppger flera informanter att de numera är väldigt vakna på 

kroppens signaler och undviker de situationer där de vet att den skadliga stressen uppkommer. 

Louise menar på att nu har hon till sist lärt sig att lyssna på kroppens signaler och att det varit en 

nyttig lärdom även om det varit en dyrköpt sådan. När det blir för mycket sorl på arbetsplatsen så 

avbryter hon numera och ber om en paus då hon känner att hennes stresstålighet är lägre. Cecilia 

upplever att kroppen signalerar väldigt tydligt när det börjar bli för mycket och att det hjälper henne 

att vara vaken för hur mycket hon orkar.

”[Jag]lyssnar på min kropp för den är så tydlig, jag får sån träningsvärk kan jag likna det vid, i överarmarna så fort 

jag gör nånting. O sen får jag migrän. Så att eh, då kommer varningssignalerna va o då börjar jag fundera på jaha vad 

har jag nu gjort.” (Cecilia)

Mimmi berättar att hon ibland glömmer att lyssna efter och beskriver det som att hon då får en 

knäpp på näsan som påminner henne om att inte pusha sig själv för hårt. För en utomstående så har 

Christina har lika mycket på sitt fat idag som innan sjukskrivningen men enligt henne så kan hon 

idag skilja mellan den inre och den yttre stressen. Idag känner hon sig bättre rustad att finna lugn 



och hantera den inre stressen och lider därför inte av det på samma sätt längre. För att underlätta 

vardagen och ge sig själv respit så berättar Christina att hon lärt sig att prioritera sig själv i första 

hand och numera stryker hon hela dagar i sin kalender och planerar inte in något där när hon känner 

att hon behöver det. Lena vittnar på liknande sätt om att hon insett att hon måste omprioritera och 

inte kan göra mer än en sak åt gången. 

”Asså jag kunde, om jag tar fram den almenackan, den har jag sparat, jag tror den ligger kvar i skåpet där hemma, när

jag tittar på den från 2000 innan jag blev sjuk. Då kan jag ha skrivit upp flera grejer på samma klockslag som jag 

skulle göra o det förstår jag inte nu baketter [i efterhand] hur jag skulle klara av det. Varför tar man sig på grejer på 

samma gång o samma dag o olika saker o sen försöker man sno ihopa det så...asså, det gör jag aldrig idag. Säger att 

nej jag har inte tid i eftermiddag,det kan inte jag för då ska jag göra det o det gjorde jag inte då. Det ordnar sig, jag tar

det sen. Men nu när man ser på det så tror man ju att man var knäpp och det var man i för sig o så.” (Lena)

Från att tidigare ha försökt dela sig själv i tusen bitar och hinna så mycket som möjligt så har hon 

lärt sig att säga nej och ha ett lugnare förhållningssätt. Ljudkänslighet är någon som Gerd, Louise 

och Lena vittnar om. Höga ljud och stora folksamlingar med mycket brus distraherar och skapar 

obehag på ett annat sätt idag än vad det brukade göra.  Även smärta i kroppen är något som ofta ger 

sig tillkänna när stressnivån börjar bli för hög.

Hammarlin (2008) beskriver hur det ligger på den enskilda individen i det längsta att bli frisk, 

ansvaret är förlagt på dem och inte på yttre instanser. Detta tolkar vi som att vill man inte bli frisk så 

blir det också svårare att bli frisk. Anne menar att det är viktigt att man är aktiv i sitt eget 

tillfrisknande och kämpar för att bli bra igen för att inte fastna. 

”[...] jag tror att det är väldigt många som, om man inte är så nyfiken o vill bli bra. För jag kan ju se, jag ser ju en del 

som har gått i väggen, alltså inte här men på andra ställen då va. Dom har gått i flera år, och... dom går där som offer, 

o folk behandlar dom som offer o dom tycker det är ganska okej för jag är ett offer nu.” (Anne) 

Anne talar vidare om att hon efter sitt eget tillfrisknande blivit intresserad av att utarbeta en 

tolvstegsmodell eller liknande för utbrända då hon upplever det som att många har svårt att få 

adekvat hjälp för tillfrisknande. 

”Jag tror inte att alla vet hur man ska göra. För när du går till läkaren så säger dom så här ta, kan du sova, nähä, 

sömnmedicin, o det kan va bra i början ta en tablett så man sover för det är ju det som är problemet då va. Men sen vill 

dom att man ska ta andra tabletter. Och sen får man nån dålig kurator som sitter på vårdcentralen som överhuvudtaget 



inte kan nånting, och sen är det det du får. Och det räcker inte, du blir aldrig bra. Du blir aldrig bra.” (Anne)

Det blir som en ond cirkel som är svår att slå sig fri ifrån och tillfriskna. Upplevelsen av att man är 

ett offer för sjukdomen får andra att uppfatta dig som ett offer och därmed förstärks offerpositionen 

och du handlar därefter. Svårigheten ligger i att bryta med denna position och förverkliga sin 

verkliga potential och bli frisk. Lena menar att man måste jobba stenhårt med sig själv och söka sitt 

tillfrisknande för annars blir man liggande där och kommer inte tillbaka. 

Det ligger en svårighet i att resonera runt detta då det kan uppfattas som kränkande om man känner 

att man in facto har svårt att komma tillbaka. Särskilt i början när sjukdomen dominerar 

verkligheten så upplevs det svårt att handskas med sjukdomens olika kroppsliga uttryck som är så 

skilda från det normala. Även de känslomässiga bitarna är svåra att hantera då det är svårt att känna 

en acceptans för egen del och förhålla sig till utbrändheten. En person som i större delen av sitt liv 

har präglats av att vara kapabel och med ett syfte har plötsligt kastats ut från denna verklighet och 

det kan föreligga en svårighet i att acceptera sjukdomen. 

7.4 Upplever de utbrända kvinnorna sig vara stigmatiserade som följd av sjukdomen? 

En av våra ambitioner med denna studie var att undersöka frågan om stigma och huruvida 

utbrändhet kan bli stigmatiserande för den drabbade individen. Vår förförståelse om fenomenet och 

sjukdomen utbrändhet är att de flesta människor känner till att den existerar, men vi ställde oss 

frågande till om de vet vad utbrändhet faktiskt är. Här utgick vi främst ifrån oss själva. Efter att 

därtill ha studerat Goffmans (1973) tankar om stigma och om hur bland annat personer med 

psykiska rubbningar, alkoholister och arbetslösa kan bli behäftade med detta, ville vi undersöka om 

detta även kan drabba personer med erfarenhet av utbrändhet och hur det i så fall upplevs. Vi kan nu 

se att några av informanterna kände igen sig i detta, men flertalet upplevde sig inte stigmatiserade 

eller dömda av omgivningen. Detta kommer vi att återkomma till i den avslutande diskussionen. 

Nedan följer ett antal citat från intervjuerna för att belysa hur några av kvinnorna upplevde ett 

stigma som resultat av utbrändheten.

Kajsa upplevde sig som väldigt ensam när varken vänner eller arbetskamrater hörde av sig för att 

höra hur det var med henne efter sjukskrivningen och under sjukdomsperioden. Det var bara tyst.



”Plötsligt blev man så ensam som man aldrig varit i hela sitt liv för att man var dålig. Det är nu jag behöver dem.[...] 

Man försvann som person, att man upphörde liksom existera. Jag kände asså är det här som är vänskap, då är det nog 

ingen vänskap kände jag. Om dom relationerna som man haft, om de inte tål nånting sånt, att man blir såhär dålig då 

är det ju inte mycket att bygga på.” (Kajsa)  

Tystnaden avtog inte utan Kajsa kände sig totalt isolerad och de gånger hon orkade gå på en 

middagsbjudning var det ingen som tilltalade henne. Själv säger Kajsa att hon tror att det bottnar i 

rädsla för hennes sjukdom och att vännerna inte visste hur de skulle bemöta henne, men just då 

kände hon sig bara konstig och ensam. Hon ville inte ha någon att beklaga sig för, hon sökte bara en 

normal tillvaro i sjukdomen med ett socialt liv där det fanns förståelse. 

Enligt Goffman (1973) kan den avvikande egenskap som utgör stigmat hos den drabbade individen 

leda till att omgivningen drar sig undan från henne. Hennes övriga egenskaper, som hade kunnat 

motivera en gemenskap och ett umgänge, bortses ifrån.

”Folk behandlar en som ett offer” är Annes svar på frågan om huruvida omgivningen såg på henne 

annorlunda efter att hon blivit sjuk. Hon var snabbt tillbaka på arbetet efter en kort 

sjukskrivningsperiod, dock fortfarande sjuk. Resultatet av denna upplevda offerbehandling av 

omgivningen blev att Anne ”gick och smög längs väggarna” utan att våga ta för sig och driva på 

som hon gjort förr. Så här beskriver hon stunden när hon gick in genom dörrarna till arbetsplatsen 

som utlöste hennes utbrändhet:

”Bara att komma hit första gången var ju fruktansvärt alltså, att gå in genom dörrarna. Det var hemskt alltså. Och sen 

när jag väl kommer till jobbet så... dessa blickar… att... jaha. En del trodde inte mig. Vi hade en kvinna i receptionen, 

en äldre. Det räckte att hon tittade på mig så visste jag vad hon tänkte. Och det var fruktansvärt smärtsamt alltså. Dom 

här blickarna, precis som att... dom förstod inte att man kunde bli utbränd i det här jobbet…” (Anne)

Enligt Goffman (1973) skapar vi människor olika sociala miljöer, kategorier och spelregler inom ett 

samhälle, och i dessa kategorier kan vi räkna med att möta vissa typer av människor, detta utan att 

vi behöver ägna särskild eftertanke åt saken. Blotta åsynen av en stigmatiserad i vår närvaro är 

tillräcklig för att vi ska kategorisera henne och fastställa vissa egenskaper.  Detta kan man tänka sig 

hände när Anne kom tillbaka till sin arbetsplats och fick blickar från sina kollegor efter den första 

sjukskrivningsperioden. Utifrån Annes upplevelser verkade de ifrågasätta hennes sjukdom och 

situation, något som bekräftas av det faktum att de senare behandlade henne annorlunda. Goffman 

(1973) definierar stigma som en situation som drabbar en individ som av något skäl inte blir fullt ut 

accepterad av sin omgivning. Detta kan ha varit det som drabbade Anne, men tilläggas bör att det 

även kan vara Annes egna upplevelser av och tankar om situationen som spökar. Hon vet inte säkert 



vad den äldre kvinnan tänker, hon går bara på känsla.  

Även symbolisk interaktionism kan appliceras på Annes erfarenhet i form av den äldre kvinnans 

blickar när Anne kom in på arbetsplatsen. Symboler innefattar bland annat icke-verbal 

kommunikation (Giddens, 2003) och det tolkar vi den äldre kvinnans blickar som. Dessa blickar har 

en viss innebörd som en gemensam förståelse av språket och andra symboler tydliggör. Dessa 

blickar tänker vi i sin tur påverkade Annes beteende gentemot kollegorna. ”Jag var ett stort offer 

hela jag […] Ett enda stort offer. Och det kände ju folk av. Och det var hemskt.” (Anne) Möjligen 

såg kollegorna annorlunda på Anne när de visste att hon var sjuk vilket i så fall gör Anne 

stigmatiserad. Därtill kände Anne av deras förändrade förhållningssätt till henne, något som gjorde 

henne osäker och förstärkte känslan av att bli behandlad som ett offer. Vi tänker att detta då 

påverkade kollegornas förhållningssätt till Anne ytterligare och detta anser vi kunna förstås genom 

symbolisk interaktionism skulle i så fall klassas som symbolisk interaktionism. 

Både Anne och Cecilia beskriver krav på det yttre som de upplevde att omgivningen ställde på dem. 

”Man ska helst... om man har varit ute o är lite solbränd, o liksom... kommer fräsch, det ska man inte heller va liksom. 

Utan det gick an så länge man var grå...” (Anne)

”Ah men du ser ju så fräsch ut. Nu har jag ett utseende som gör att jag ser fräsch ut. Det är inget man kan rå för utan... 

jag har väl det utseendet för mig att jag blir inte glåmig o så här utan, ja försöker […]Det får man höra, o du ser så 

fräsch ut. Dom orden hatade jag, jag avskydde dom.” (Cecilia)

Goffman (1973) menar att när vi placerat en person med ett visst stigma i en kategori, tillskriver vi 

henne olika egenskaper med medföljande förväntningar och krav. Vi kan se hur Anne och Cecilia 

upplevde att människor i deras omgivning förväntade sig att de skulle se ut på ett visst sätt då de var 

sjuka. Vi tänker att sådana förväntningar kan orsaka skam och skuldkänslor hos den sjuke, om 

denna ser för pigg och fräsch ut. Förväntningarna borde även kunna fungera begränsande för 

individen som eventuellt drar sig för vissa sysselsättningar, till exempel att sola eller sminka sig. 

Överlag uttrycker flera av informanterna att det hade underlättat för dem om deras symtom varit 

mer synliga, då detta hade kunnat förklara deras sjukdom på ett uppenbart sätt. Louise sammanfattar 

det flera av de andra kvinnorna också uttryckt: ”Jag brukar likna det med det att när själen är 

skadad så syns inte det utåt, men det syns när du har ett gipsat ben eller arm.” (Louise)

Den av kvinnorna som verkar ha haft svårast att ta sig ur utbrändheten är Cecilia. Efter att ha varit 

sjukskriven i flera år och utan resultat ha provat ett antal olika metoder för att bli frisk, är hon idag 

sjukpensionerad. 



”Det tog nog ändå tre fyra år innan jag landade i att neej, nu ska jag va sjukskriven, nu har jag rätt att va hemma. Jag 

mår inte bra, jag har rätt o va hemma […] Jag behöver inte tänka på jobb. Dom som inte förstår min sjukdom, dom är 

borta ur mitt liv.”(Cecilia)

Cecilia förklarar hur hon är trött på att bli jagad av Försäkringskassan, trött på att själv jaga läkare 

och hur hon har valt bort flera av de människor som fanns i hennes liv innan hon blev sjuk. Hon 

spenderar mycket tid i hemmet och umgås med ett par nära väninnor och sin familj. 

Enligt Goffman (1973) kan den stigmatiserade individen reagera på det utanförskap hon hamnar i 

genom att ta spjärn mot världen utanför. Hon betonar den egna gemenskapen, framhäver sina 

kollektiva rättigheter och tillhörighet i samhället, samtidigt som denna process har en motsägande 

förmåga att förlänga avståndet till verkligheten utanför gemenskapen. Detta kan vi se i Cecilias fall. 

Dels hävdar hon att hon nu har rätt att vara hemma och inte jobba längre, något som alla 

samhällsmedborgare har rätt till vid vissa omständigheter, till exempel sjukdom. Samtidigt 

distanserar hon sig från samhället och omvärlden genom att bland annat ta avstånd från gamla 

vänner och hittar gemenskaper i andra sammanhang, till exempel dataspelsvärlden, som förvisso 

säkerligen kan skänka glädje och känslor av samhörighet men som möjligtvis också kan isolera 

människor. 

Samtliga informanter är överens om att sjukdomsperioden har varit otroligt svår och lång, men 

ingen av dem vill vara utan insikterna och erfarenheterna som kommit med den. Mikaela delar med 

sig av sina tankar:

”Sen kan jag ju säg som säkert en del andra säger också att jag ändå är tacksam att jag fick vara med om det här... för 

jag kan känna om man bara hade fortsatt ett par år rakt ut, då hade det kanske slutat i hjärtinfarkt till exempel, att man 

inte hade hunnit pausa eller stanna upp eller tänka lite mer på sig själv och...eller få det här andra perspektivet på livet 

på nåt sätt. Det kan jag också känna, från de där första veckorna när jag hade fruktansvärd dödsångest och trodde jag 

skulle dö bara jag skulle promenera, så kan man känna nu att livet är ju jättehärligt och asså att nu tänker jag aldrig på 

döden, och skulle jag tänka på den så känner jag nog att det kan väl inte va så farligt, det händer liksom att...  jag vet 

inte, man har en annan syn på det också att...  det är inget skrämmande så utan det är ganska... lugnt.” (Mikaela)

Goffman (1973) menar att upplevelsen av vanmakt och isolering som ofta ger sig till känna under 

en sjukdomsperiod senare kan utgöra en vändpunkt i livet. Detta kommer individen senare att 

betrakta som tiden då hon fick tillfälle att tänka igenom sina problem, lära känna sig själv, reda upp 

sin situation och nå förståelse och insikt om vad som verkligen betyder något i livet. Detta verkar 

vara genomgående erfarenheter hos informanterna som talar om nya perspektiv på livet, vikten av 

reflektion och återhämtning samt ett mer distanserat förhållningssätt till arbete. 



8. Slutdiskussion

I vår framtida yrkesroll inom socialt arbete kan vi komma att möta klienter med liknande 

erfarenheter som de kvinnor vi mött i studien. Vi tänker även att vi och våra framtida kollegor kan 

befinna oss i riskzonen för att drabbas av utbrändhet, enkom genom att vara kvinnor och 

verksamma inom vårdande och människofrämjande verksamheter. Vår ambition var således att öka 

vår egen och andras förståelse för denna sjukdom då den är relativt vanlig men trots det finns 

informationsluckor hos många om vad sjukdomen verkligen innebär. Detta är vår tanke och 

erfarenhet av fenomenet utbrändhet. 

Samarbetet för att genomföra denna studie har fungerat bra och vi upplever det som positivt att ha 

varit två om processen. Att kunna diskutera och bolla idéer med någon annan har varit ett bra och 

passande arbetssätt för oss. Något som vi inte kunde förutse när vi började var att arbetet skulle dra 

ut på tiden så som det har gjort, detta på grund av bland annat flyttar och omtentor. Vi ser dock inte 

att detta har påverkat resultatet, snarare tvärtom. Vi har fått utökad tid att leva med materialet och 

studiens frågeställningar.  

Syftet med studien var att undersöka vad utbrändhet är samt hur kvinnor som drabbats av 

utbrändhet kan uppleva och hantera sin situation. Förändringar på arbetsmarknaden har visat sig 

bidra till ökad stress hos kvinnorna, både yrkesmässigt och privat. Utifrån våra litteraturstudier kan 

vi konstatera att det är förändringar i samhället som bidrar till detta och samtliga kvinnor i studien 

känner igen sig i ökad arbetsbelastning på arbetsplatser, en avancerad teknik som ställer nya krav på 

arbetstagaren och förändrade anställningsvillkor. Dessa faktorer pekar enligt litteraturen på ökade 

tendenser mot stressreaktioner och risken för utbrändhet. Det behöver dock inte vara en knepig 

arbetssituation som leder till utbrändhet utan det är viktigt att ta i beaktande att även relationskriser 

och andra känslomässiga påfrestningar kan vara en avgörande faktor för att drabbas av utbrändhet.  

Utbrändhet är inget som drabbar en som en blixt från klar himmel utan är något som har byggts upp 

under lång tid.  

Flera av kvinnorna upplevde sig ha fått ett bra stöd och en god förståelse av sin omgivning och 

beroende på vilket stöd de hade runt sig hanterade dem sin situation och tillfrisknande på olika sätt. 

Nyckeln till tillfrisknande för samtliga av kvinnorna verkar vara att aktivt engagera sig i processen 

att komma tillbaka till ett friskt liv. Alla har inte samma förutsättningar till att göra detta, det kan 

vara av såväl fysiska, ekonomiska skäl som ett bristande nätverk som inte stöttar emotionellt. 



Många av kvinnorna identifierade sig med begreppet ”duktig flicka” eller typ A beteende. De såg 

detta som ett starkt skäl till att de drabbats av utbrändhet, och något som de under tillfrisknandet 

försöker att förändra, bland annat genom att lära sig säga nej.  Just det, att säga nej, är något som 

samtliga kvinnor beskriver som en central svårighet, både när det kommer till arbetsuppgifter och 

relationer. Vi kan se hur flera av de kan beskrivas som den vårdande typen av kvinna som tar hand 

om andra människor och deras behov men enkelt glömmer sina egna. Detta utgör en grogrund för 

att uppleva stress och drabbas av utbrändhet och det väcker tankar hos oss själva. Vi är unga 

kvinnor med ena foten i skolan och den andra i arbetslivet och vi upplever en rad krav från 

samhället om hur livet bör se ut. Vi kan lätt identifiera oss med det som en av informanterna 

beskriver som sammanlagd stress och hur man som kvinna lätt jämför sig med andra kvinnor. 

Utöver detta upplever vi även en inre press att göra bra ifrån oss och vara människor till lags. 

Sådana tankegångar verkar vara en källa till stressreaktioner. Efter att ha tagit del av kvinnornas 

erfarenheter av livet i allmänhet och utbrändhet i synnerhet tycker vi oss ha tillskansat oss flera 

viktiga lärdomar om dito. Vikten av återhämtning, reflektion och ett kritiskt förhållningssätt till sitt 

arbete och hur man utför det är det vi bland annat tar med oss från detta arbete och mötena med 

kvinnorna i studien. Vi tror också att dessa lärdomar är bra att ha i ryggsäcken när vi nu snart är 

färdigutbildade socionomer och är på väg ut i arbetslivet för att i stor utsträckning se till och ta hand 

om andra människors behov.

Vi hade även som syfte att undersöka om utbrändheten kan utvecklas till ett stigma för dessa 

kvinnor. Vår föreställning om detta grundade sig på Goffmans stigmabegrepp och om hur bland 

annat personer med psykisk ohälsa kan bli stämplade och dömda av omvärlden på grund av sitt 

tillstånd. Med facit i hand kan vi se att några av kvinnorna i vår studie identifierade sig med tanken 

om stigma, då i form av ett utanförskap som resultat av diagnosen. Dessa kvinnor upplevde ett 

förändrat bemötande från omgivningen i form av undvikande beteende, blickar och kommentarer. 

Vi anser att detta är ett tecken på att de, på grund av sin sjukdom, blivit behäftade med ett stigma 

och att omgivningen reagerade på detta och därmed behandlade kvinnorna annorlunda än förut. Det 

kan också vara så att kvinnornas subjektiva upplevelse av sin sjukdom och den stora förändring den 

medför i deras liv utgör en känslighet för andra människors tankar och agerande. Flertalet av 

kvinnorna i studien har de facto inte upplevt sig stigmatiserade genom sin sjukdom och de har 

märkt ingen förändring i omgivningens bemötande och behandling av dem. Möjligtvis är frågan om 

stigma och huruvida en person blir stämplad av sin omgivning avhängig just personens egna 

tolkningar och upplevelser av sin situation och omgivning. För att rikta viss kritik mot vår studie 

upplever vi i efterhand att frågan om stigma möjligen kan ha upplevts för abstrakt för kvinnorna, då 



den gör gällande deras tankar om andra människors tankar och agerande. Vi har varit intresserade

av kvinnornas egna upplevelser av sin situation men möjligtvis hade intervjuer med personer i 

omgivningen kunnat ge en mer nyanserad bild av dessa upplevelser. Dock anser vi att vårt resultat 

säger mycket om hur drabbade individer kan uppleva den som stigmatiserande och framför allt 

livsomvälvande.

9. Framtida forskning

Vår studie baserades på kvinnors upplevelser av utbrändhet och i en framtida studie så hade det 

varit intressant att genomföra en likvärdig fast med män som drabbats av utbrändhet. Är deras

upplevelse liknande kvinnornas och hanterar de sjukdomen på ett annorlunda sätt? Män förväntas i 

många fall vara maskulina, starka och oslagbara, att då drabbas av ett sjukdomstillstånd som ofta 

ses som en kvinnosjukdom skulle kunna innebära en konflikt med självbilden. Kanske är det så att 

de upplever sig som än mer i ett utanförskap än kvinnorna just på grund av detta.  
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Bilaga 1

Intervjuguide

Egen presentation av oss.

Syfte med intervju – Uppsats. Konfidentialitet. Användning av inkommen data.

Kort personlig beskrivning av dig själv och din yrkesroll.

Bakgrund – Personlig information. Vem är du? Vad gör du? Allmän bakgrund.

Vägen till sjukskivning

Vad föranledde sjukskrivningen?

Hur upplevde du det när du fick diagnosen? 

Hade du sedan tidigare någon uppfattning om utbrändhet?

Hur var perioden som sjukskriven? Stöd, medicin, behandling?

Hur påverkades vardagen?

Coping

Hur hanterade du sjukdomen? Strategier, metoder, behandling?

Utveckla

Har sjukdomen förändrat dig?

Hur ser du på dig själv idag?

Kontakt med arbetskamrater under sjukskrivningen?

Omgivningens bemötande, stigma

Hur upplevde du omgivningens reaktioner på din sjukdom? Förändrades deras bemötande?

Utbrändhet kan ses som ett dolt handikapp som inte syns på ytan, individen kan känna sig ifrågasatt 

– är det något du känner igen eller har upplevt? 

Samhället har förväntningar på personer ur olika kategorier, t ex läkare – upplevde du att det fanns 

förväntningar på dig som sjukskriven?

Hur upplevde du omgivningens bemötande av dig när du var åter i arbete?



Bilaga 2     
Informationsbrev

Hej!

Vi är två socionomstudenter vid Högskolan i Kristianstad som just nu skriver vårt examensarbete. 

Vi vill undersöka hur kvinnor med erfarenhet av utmattningssyndrom och sjukskrivning upplever 

sin situation. 

Syftet med vårt arbete är att belysa de faktorer som ligger bakom utmattningssyndrom

samt hur det påverkar de som drabbas av det. Vår förhoppning är att öka medvetenheten om 

dennaproblematik som främst drabbar kvinnor, dels för oss själva som blivande socionomer men 

även för alla som kan tänkas bli berörda genom sitt yrke eller studier.

Vi kommer att genomföra intervjuer med kvinnor som har erfarenhet av sjukskrivning pga

utmattningssyndrom. Dessa intervjuer beräknas ta ca 1 timme i anspråk. Tid och plats för intervjun 

bestäms i samråd med Er. Vi kommer att använda oss av ljudupptagning för att säkerställa korrekt 

återgivna uppgifter.

Alla uppgifter som lämnas i samband med intervjutillfällena kommer att behandlas med

konfidentialitet, vilket innebär att Ni, informanterna, inte kommer att kunna identifieras av

utomstående läsare. Era uppgifter kommer endast användas i denna studie och kommer att förstöras 

efter vårt användande av dem.

För vidare information och kontakt, ring eller skicka e-post till oss:

Malin Hultén 

0733-861688

malinhulten9@hotmail.com

Jennifer Engström 

0768-670290

jennifer.engstrom0005@stud.hkr.se

Handledare

Daniel Melén

044-208563


