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Sammanfattning 

Stressrelaterad psykisk ohälsa såsom utmattningssyndrom, är en komplex problematik som 

varit mycket omdebatterad. Åtskilligt är publicerat i ämnet, men bara ett fåtal studier finns där 

personer med utmattningssyndrom själva fått möjligheten att beskriva orsakssambanden. 

Olika förklaringsmodeller och perspektiv beskrivs i litteraturen, men den rådande 

uppfattningen om varför människor drabbas utgår ofta från ett arbetsrelaterat perspektiv. Vi 

ville utforska om den rådande föreställning i ämnet stämmer överens med den uppfattning 

människor som drabbats av utmattningssyndrom har om orsakerna till symtomen. Vår ansats 

var även att undersöka om det kan finnas fler eller andra orsakssamband till 

utmattningsprocessen. 

 

Vårt syfte med studien är; dels undersöka hur individer med utmattningssyndrom upplever 

vilka orsaker som är av betydelse för utmattningsprocessen, dels försöka beskriva och 

analysera dessa utsagor i ett vidare perspektiv. 

 

Till studien valdes en kvalitativ metod och data samlades in med hjälp av intervjuer utifrån 

specifika forskarfrågor. Sju respondenter med utmattningssyndrom och närbesläktade 

stressrelaterade diagnoser deltog. 

 

Resultatet visar att utlösande faktorer kopplade till bland annat arbetet är en orsak i utmatt-

ningsprocessen, Studiens resultat visar också att bakomliggande faktorer är om möjligt ännu 

viktigare och som presenteras i Bohlin-Hogen-Henner modellen. Bakomliggande orsaker 

menar vi kan vara påfrestande och belastande livshändelser i uppväxten, vilka kan bidra till 

oförmåga att tillgodose egna behov och en prestationsbaserad självkänsla. Genomgående 

mönster har visat sig vara problematik med gränssättningen, det vill säga, dysfunktionell 

gränssättning som är en konsekvens av de olika bakomliggande faktorerna och har en 

avgörande betydelse för utmattningsprocessen.  

 

Nyckelord 
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Posttraumatisk stress, Utbrändhet 

 

 



Abstract 

Stress related psychological health-problems such as burn-out syndrome are complex issues 

which have been much debated. Much have been published on this topic but only a handful of 

studies have been conducted where individuals diagnosed with burn-out syndrome have been 

given the opportunity to describe the cause-effect of their condition. Different explanations 

and perspectives are described in the literature concerning this topic but the current view as to 

why people are afflicted by burn-out syndrome is based on a work-related perspective. We 

wanted to explore if the current view on the topic is in accordance with the diagnosed 

individuals view on the causes of their symptoms. Our intention was also to investigate into 

the possibility that there could be more or other causality behind the burn-out process.   

 

The purpose of this study is twofold. First, to investigate how individuals with burn-out 

syndrome rate different causes in terms of importance to their process of burning out. Second, 

to try to describe and analyze these statements in a wider context. 

 

For this study, we chose to use a qualitative methodology. Data were collected from 

interviews where adapted research questions were asked. Seven respondents diagnosed with 

burn-out syndrome or other stress related disorders participated. 

 

The results show that work-related factors often are the triggers for the process of burning out, 

but hidden factors, such as conditions in the childhood and traumatic life events which can 

contribute to performance-based self-esteem, are even more significant. Overall patterns for 

burn-out syndrome show an inability to create personal boundaries, “dysfunctional personal 

boundaries”. This dysfunction is, in our opinion, the consequence of the hidden factors and in 

itself plays a crucial role in the burn-out process. 

 

Keywords 

Burn-out syndrome, Dysfunctional personal boundaries, Performance-based self-esteem, 

PTSD, Posttraumatic stress disorder, Burn-out. 

 

 

 



Förord 

Det här arbetet har tagit lång tid att genomföra, men har inneburit utveckling och erfarenheter 

som vi tar med oss i både arbetslivet men framförallt på ett personligt plan. 

 

Arbetet har inte kunnat göras utan viktiga nyckelpersoner. Vi vill tacka våra respondenter som 

delat med sig av sina erfarenheter på ett öppet och tillitsfullt sätt och bidragit till att vår 

förståelse för ämnet har ökat.  

 

Vi vill även rikta ett innerligt tack till vår handledare Stefan Wagnsson, som med stort 

tålamod, oförtruten positiv coachning och med stor klokskap fört oss i mål i detta 

vetenskapsmetodiska maratonlopp. Liksom katten har denna uppsats nio liv. Tack Cat Doc! 

Tack även Göran Patriksson. Vi antog utmaningen att utveckla studiens resultat till en Bohlin-

Hogen-Henner modell.  

 

Till alla er, kära familjer, vänner och övriga, som hjälpt, stöttat och uppmuntrat oss under 

årens lopp vill vi också rikta ett stort tack! 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Stress och psykisk ohälsa är aktuella ämnen som ständigt debatteras och många individer är 

drabbade. Statistiken visar att stressrelaterade diagnoser har ökat markant sedan början av 

1990-talet. Sjukskrivning till följd av psykiska diagnoser uppgick 2008 till 35 % för kvinnor 

och 25 % för män (Sveriges kommuner och landsting, 2008). 

 

Utifrån våra egna olika erfarenheter, dels som långtidssjukskriven på grund av utmatt-

ningssyndrom (USD), dels som friskvårdskonsulent med ett ökat antal klienter med 

stressrelatera psykisk ohälsa, har ämnet starkt berört och intresserat oss. Vi har funderat 

mycket på varför en del människor insjuknar medan andra, med ungefär samma 

förutsättningar, bibehåller hälsan. Beror det på förhållanden kopplat till arbetslivet, eller finns 

det även sociala och individuella faktorer som har betydelse för USD? Utifrån ett 

hälsopedagogiskt synsätt anser vi det viktigt att söka mer kunskap och försöka få 

helhetsperspektiv på problematiken. 

 

I den ämneslitteratur vi sökt i finns olika förklaringsmodeller och perspektiv på orsakerna till 

USD. Vi har funnit endast ett fåtal gjorda studier där individer med denna diagnos själva fått 

återge vad de anser vara grundorsaken.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är; dels undersöka hur individer med utmattningssyndrom upplever 

vilka orsaker som är av betydelse för utmattningsprocessen, dels försöka beskriva och 

analysera dessa utsagor på ett djupare plan. 

 

Med utgångspunkt från ovanstående syfte kommer vi att studera följande specifika 

forskningsfrågor utifrån en kvalitativ forskningsansats: 

 

 Upplever personer med utmattningssyndrom att deras arbetsförhållanden varit 

bidragande grundorsak till utmattningssyndromet?  
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 Finns det gemensamma faktorer i arbetsförhållanden som påverkar risken att drabbas 

av utmattningssyndrom? 

 Upplever respondenterna att något i den sociala närmiljön varit bidragande grundorsak 

till utmattningssyndromet? 

 Finns det gemensamma faktorer i den sociala närmiljön som påverkar risken att 

drabbas av utmattningssyndrom? 

 Upplever respondenterna att deras personlighet varit bidragande grundorsak till 

utmattningssyndromet? 

 Finns det gemensamma faktorer i individens personlighet som påverkar risken att 

drabbas av utmattningssyndrom?  
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Historik 

Stressrelaterad psykisk ohälsa har förekommit tidigare i historien, om än med andra termer. 

Neurasteni eller nervtrötthet uppmärksammades vid slutet av 1800-talet och kopplades 

samman med industrialismens stora omvälvning av ny teknik, snabbare kommunikationer och 

hårdare villkor. Huvudsymtomen var förlamande kraftlöshet, trötthet och svaghetskänslor, 

vilka inte var förenade med fysisk ansträngning utan hade en mer emotionell och existentiell 

karaktär. Jämför man med USD i dag finns där slående likheter i både symtombild och 

tidsaspekt då bägge dyker upp i en mycket omvälvande tid runt sekelskiftena vid 1900- och 

2000-talet (Johannisson, 2005).   

 

2.2 Utmattningssyndrom 

Utbränd, eller ”burn-out” som det benämns i engelsk litteratur, är som vetenskapligt begrepp 

relativt nytt, men har förekommit i övrig litteratur sedan länge. Shakespeare, Strindberg m.fl. 

använde det i flera av sina verk. Som vetenskapligt begrepp användes burn-out första gången 

av Herbert J. Freudenberger (1974) i sin publikation Staff burn-out. Begreppet fick 

genomslagskraft i Sverige och direktöversattes (Hallsten, 2001). I engelskan betyder burn-out 

urladdat, som när ett batteri laddats ur. Den svenska översättningen, utbränd, förknippas mer 

till något som inte är reparerbart, vilket kan väcka felaktiga associationer (Åsberg, Nygren, 

Herlofson, Rylander & Rydmark, 2005). I Socialstyrelsens rapport, Utmattningssyndrom – 

stressrelaterad psykisk ohälsa (2003) rekommenderades att byta ut översättningen till 

begreppen utmattningssyndrom eller utmattningsdepression: 

 

”Termen utmattningssyndrom används för de tillstånd där depression inte utvecklats. I den mån tillståndet 

uppfyller kriterierna för depression bör egentlig depression, med utmattningssyndrom(utmattningsdepression) 

användas” (s.7). 

 

Att särskilja på begreppen utmattningssyndrom respektive utmattningsdepression blev inte 

någon lyckad benämning. I dag talar man i stället om utmattningssyndrom som ett samlings-

namn för stressrelaterad psykisk ohälsa (Währborg, 2009).  
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I denna uppsats kommer vi fortsättningsvis att använda oss av begreppet utmattningssyndrom 

eller USD.  

 

2.3 Sjukdomsförlopp  

För USD kan händelseförlopp se olika ut men erfarenheterna visar att det som regel är ett 

långdraget skeende, ofta under flera år. Insjuknandet sker vanligtvis plötsligt genom en akut 

kollaps. (Åsberg, et al., 2005; Währborg, 2009). Under året 2007 föreslogs en fasindelning av 

sjukdomsförloppet som skulle ge en generell beskrivning av dess utveckling: 

 

1. Prodromalfas (inledningsfas) med fysiska och psykiska belastningssymtom. 

2. Akutfas med mycket uttalad fysisk och psykisk trötthet samt oförmåga till 

återhämtning trots mycket sömn. Akutfasen inleds ofta plötsligt med kognitiva 

problem, nedstämdhet, ångest och plågsam initiativlöshet.  

3. Återhämtningsfas med successiv återgång av symtomen men stor sårbarhet för stress 

och med en tendens till återfall (Währborg, 2009). 

 

2.4 Diagnostik 

I en expertgrupp utsedd av Socialstyrelsen utarbetades riktlinjer för diagnostisering av 

utmattningssyndrom fram 2003, (sid 43-44) där följande kriterier måste vara uppfyllda för att 

en person ska kunna diagnostiseras som USD: 

 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har 

utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under 

minst sex månader. 

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad 

företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk 

belastning. 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod: 

1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 

3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4) Sömnstörning 

5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet. 
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D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden. 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, 

medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, 

infektionssjukdom). 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom 

samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den 

aktuella diagnosen (Socialstyrelsen, 2003). 

 

2.5 Behandling och rehabilitering 

Behandling och rehabilitering av stressrelaterade sjukdomar sträcker sig i allmänhet över flera 

olika perspektiv; sociala, psykologiska och medicinska. Det har funnits en osäkerhet i och 

delade meningar om vilka åtgärder och strategier som har varit tillförlitliga. Olika typer av 

behandlingsprogram har provats fram genom åren (Perski, 2006; Währborg, 2009). Dessa 

behandlingsprogram byggde ofta på sunt förnuft och klinisk erfarenhet snarare än på 

vetenskaplig evidens och kritiska röster höjdes då det förekom uppenbara brister i både 

diagnostisering och rehabilitering (Ahlborg, et al.; Lytsy, & Westin, 2008). Medel från 

regeringen i form av rehabiliteringsgarantin sköts till i samband med Försäkringskassans 

ändrade sjukförsäkringsregler i juli 2008. Dessa medel var öronmärkta till forskning och 

genomförande av medicinska evidensbaserade insatser för individer med bl.a. lindrig eller 

medelsvår psykisk ohälsa med syfte att åstadkomma en återgång i arbete. (Sveriges 

kommuner och landsting, 2008). 

 

2.6 Olika perspektiv på orsaker  

Var man ska söka grundorsaken till USD är en mångfasetterad frågeställning. Det har 

publicerats otaliga artiklar, rapporter och böcker genom åren. En del fokuserar på ett 

arbetsrelaterat perspektiv, andra utgår från ett vidare psykosocialt perspektiv, medan vissa 

talar om individens sårbarhet samt ytterligare andra talar om en kombination av alla dessa 

delar. Från början utgick förgrundsgestalterna, inom denna del av forskningen, utifrån olika 

perspektiv. Freudenberger (1986) lade fokus på individens och särskilt kvinnors sårbarhet, 

medan Maslach (1999) förutsatte att USD var arbetsrelaterat och i synnerhet till yrken med 

omvårdande karaktär. De verkade under samma tid och Maslach fick det mest dominerande 

inflytandet inom området. Maslach m.fl. skapade de mätinstrument som blev standardiserat 

inom forskningen (Hallsten, 2002). 
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Utifrån ett nationellt perspektiv kan här skönjas olika synsätt på orsakerna till stressrelaterad 

psykisk ohälsa. I Socialstyrelsens rapport (2003) redovisas att det finns ett vetenskapligt styrkt 

samband mellan arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa. Förhållandet på arbetsplatsen har 

stor betydelse för utvecklingen av stressymtom. Samtidigt sägs det att samma sjukdomsbild 

kan ses vid annan långvarig stress vilken inte behöver vara arbetsrelaterad, utan bero på t.ex. 

långvarig arbetslöshet eller långvariga relationsproblem.  

 

2.6.1 Arbetsrelaterat perspektiv 

Levi (2003) konstaterar att de förändringar som skedde i den psykosociala arbetsmiljön på 

1990-talet, då arbetsförhållanden blev osäkrare och arbetstiden samt de upplevda psykiska 

kraven ökade, delvis speglar symtomutvecklingen över stressrelaterade sjukdomar. Andra 

som nämner förändringar i arbetsförhållanden på 1990- talet och utgår från ett psykosocialt 

arbetsrelaterat perspektiv är Eriksson, Starrin och Jansson (2003). I en studie om arbetsliv och 

sjukskrivning påträffades emotionell deprivation (känslomässig utmärgling) hos personer som 

drabbats av USD. Studien påvisar hur omorganisationer och/eller neddragningar av personal 

samt otrygghet och konflikter på arbetsplatserna var gemensamma faktorer som bidragit till 

denna emotionella utmärglingsprocess. Även Eriksson (2009) beskriver i sin 

doktorsavhandling den emotionella deprivationsprocessen. Tolkningen av orsakerna till denna 

process påvisas även här av sambandet med omorganisationer och/eller konflikter på 

arbetsplatsen.  

 

Även Theorell (2003) pekar på vilka risker förändringarna i arbetslivet på 1990 – talet hade 

både för den fysiska och psykiska ohälsan. Han lägger tonvikten på individens förmåga till 

egenmakt. Gemensamt med Karasek (1990) utarbetades krav- och kontrollmodellen, som 

visar hur beslutsutrymmet påverkas av hur individen uppfattar krav i förhållande till 

egenkontroll och stöd. Höga psykiska krav är en riskfaktor om det samtidigt föreligger små 

möjligheter att utöva kontroll över den egna arbetssituationen. Han nämner att detta inte är 

kopplat endast till arbetslivet. Förmågan att utöva kontroll över hela livssituationen gör det 

lättare för individen att kunna ta kommandot över både vanliga och påfrestande livssituationer 

(Theorell, 2003). Ytterligare ett arbetsrelaterat perspektiv beskriver Allvin (2006). Han 

belyser problematiken på de arbetsförhållanden som inte har tydlig avgränsning. Det vill säga 
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när individen själv ansvarar och styr över arbetstiden och upplever krav på ständig 

tillgänglighet. Dessa arbetsförhållanden kan utgöra riskfaktorer för individer med höga egna 

prestationskrav och svårigheter att sätta gränser då detta kan innebära svårigheter att hitta 

rimliga nivåer på arbetsinsatsen. 

 

2.6.2. Psykosocialt perspektiv 

Hallsten, Lundberg och Waldenström (2004) belyser att arbetsförhållande vid tiden på 1990 - 

talets början var en bakomliggande faktor till stressgenererade sjukdomar och minskat 

psykiskt välbefinnande. De uppmärksammade att det inte bara var arbetsmiljön som 

påverkade, utan problematiken genomsyrade även grupper i samhället som stod utanför 

arbetsmarknaden. Det föreföll vara något annat än bara arbetet i människors levnadssituation 

som bidrar till utvecklingen av lågt psykiskt välbefinnande. Även Åsberg et al. (2005) ställer 

sig tveksamma till att långvarig stress skulle bero enbart på arbetet. Det verkar inte troligt att 

arbetsrelaterad stress skulle ha en särskild symtombild jämfört med andra typer av långvariga 

stressbelastningar. Individer är olika känsliga för stress och har inte samma förmåga att 

skydda sig och sätta gränser. Hallsten, Bellaagh och Gustafsson (2002) talar om be-

gränsningen i att se orsakerna endast utifrån ett arbetsrelaterat perspektiv. De belyser att USD 

är en process och kallar det för utbränning. Det antas uppstå när en person; av långvariga 

stressorer hotas och hindras i sitt utförande av en roll som är central för personens identitet 

(sid. 7.). En sådan personlighetstyp kopplar som regel ihop egenvärde med arbetsinsats och 

prestation, prestationsbaserad självkänsla, och pressar sig till det yttersta trots riskerna för 

utbränning. (Hallsten, 2001; Hallsten et al., 2002). Individer med prestationsbaserad 

självkänsla som inte har lyckats med en uppgift tänker; ”Jag är misslyckad”, snarare än; ”Jag 

har misslyckats”, vilket visar hur motgångar kan få avgörande betydelse för deras självbild 

(Hallsten, Josephson & Torgén, 2005). 

 

Termen prestationsbaserad självkänsla belyser även Perski (2006), som mött många individer 

med stressrelaterad psykisk ohälsa. Han konstaterar att det som skiljer denna grupps 

personlighet jämfört med andras är deras tendens till perfektionism och gränslösa 

engagemang. Vidare påtalar han att stress uppkommer när det råder obalans mellan krav och 

resurs. Det är därför inte rimligt att dela upp stress i varken något positivt eller negativt. 

Stresspåslag bör ses mer som en funktion i det biologiska systemet liknande hunger eller törst. 
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Detta synsätt innebär att fokuset läggs på vilka resurser individen har i stället för vilka 

påfrestningar individen utsätts för. Stress är heller inte något som drabbar bara de som är 

överstimulerade, utan drabbar även den som är understimulerad. Skillnader i förmågan att 

hantera stress, stresskänslighet, är bland annat genetisk styrd samt beror även på belastande 

påfrestningar som förekommit, speciellt under barndomen.  

 

Att påfrestande och belastande händelser främst i barndomen, men även i vuxenlivet kan öka 

stresskänslighet håller också Brattberg (2007) för sannolikt. Hon menar att det är viktigt att i 

stället för endast koncentrera sig på utlösande faktorer, vilka för det mesta är relaterade till 

arbetssituationen, även studera bakomliggande. Hon har genomfört studier som visar att det 

finns ett starkt samband mellan obearbetade påfrestande traumatiska livshändelser med 

åtföljande PTSD (posttraumatisk stress) och USD (Brattberg 2005; 2006). Individer med 

denna problematik har i regel som strategi att fly i från sina upplevelser, in i konstant 

aktivitet, för att på så sätt undvika att komma i kontakt med olösta reaktioner. När 

obearbetade trauman finns kvar och förnekas konsumerar de energi och bidrar till uppkomsten 

av USD (Brattberg, 2007). En annan typ av orsakssammanhang benämner samma författare 

som göra - människor. Dessa människor söker yttre bekräftelse och utvecklar en oändlig 

förståelse för omgivningen och åsidosätter de egna behoven till förmån för andras. Detta leder 

ofta till problem med gränssättning och följden kan bli att individen överger sig själv och blir 

likgiltig för vad den behöver (Brattberg, 2007). 

 

Kvinnor drabbas oftare av stress- och smärtrelaterade diagnoser i form av fibromyalgi, 

kronisk trötthetssyndrom och USD. Sannolikt kan det finnas hos kvinnor en ökad sårbarhet 

för dessa sjukdomar som har med både biologiska och psykosociala faktorer att göra. 

Orsaksfaktorer är troligen den mer påfrestande psykosociala situationen, vilket inbegriper 

engagemanget i både yrkeslivet samt hemarbete. Trots att kvinnor arbetar i stort sett lika 

mycket utanför hemmet som männen, lever könsrollsmönstren från tidigare generationer till 

stora delar kvar även om, framförallt de yngre männen deltar mer i hemarbetet. 

Undersökningar har dock visat att kvinnor fortfarande står för merparten av hemsysslorna 

även i unga familjer (Anderberg, 2005).   
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I denna litteraturgenomgång kan vi se hur stressrelaterad psykisk ohälsa och dess orsaker är 

omdiskuterade på olika nivåer och utifrån flera synvinklar. Som avslutning får Währborg 

(2009) beskriva denna problematik utifrån ett mer filosofiskt- och historiskt perspektiv. 

 

Det grundläggande dilemmat för oss människor är att evolutionen och kulturen tar olika lång tid att förändras. 

Under de senaste årtusendena har den kulturella utvecklingen skett med explosionsartad kraft och snabbhet men 

de biologiska förutsättningarna är densamma (Währborg, 2009 sid. 27). 

 

Han konstaterar att den moderna människan bor i en kropp med biologiska förutsättningar 

anpassade utifrån de behov som krävdes på stenåldern och inte är rustad för de påfrestningar i 

livsvillkoren som vuxit fram ur den moderna kulturen. 
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3. METOD 

3.1 Design 

Uppsatsens syfte var att fånga respondenternas egen uppfattning om orsaken till USD samt 

utifrån tolkningen av dessa utsagor belysa faktorer som kan ha betydelse för utmattnings-

processen. Därför valdes kvalitativa intervjuer då denna forskningsmetod gör det möjligt att få 

fram beskrivande data om respondenternas verbala utsagor. Det vill säga, människors 

subjektiva syn på egna upplevelser och självuppfattning utifrån egna perspektiv och 

livsberättelser. Metoden möjliggör för intervjuaren att genom ett öppet fenomenologiskt 

förhållningssätt få del av erfarenheter i den intervjuades livsvärld, för att i analysen kunna 

tolka och nå kunskap om individens upplevelse och beskrivning. I den kvalitativa studien är 

inte det viktiga att komma fram till något slutgiltigt och otvetydigt svar utan att framföra 

respondenternas egna unika uppfattningar och berättelser vilka ibland kan vara 

motsägelsefulla. (Kvale et al., 2009).  

 

Till studien valdes en induktiv och en deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär öppna 

frågor som kan utvecklas med följdfrågor. Den deduktiva ansatsen innebär riktade frågor 

baserade på teoretiska perspektiv samt erfarenheter (Kvale et al., 2009). 

 

Intervjumanualen utformades både utifrån en tematiskt och dynamiskt intention. Den 

tematiska aspekten finns genom relevans till ämnet i undersökningen och knyter an till 

frågeställningen vilket innebär att alla respondenter fick besvara likartade frågor. Den 

dynamiska aspekten hittas i det mellanmänskligt förhållandet i intervjuerna för att möjliggöra 

ett bra samspel mellan intervjuare och respondenter (Kvale et al., 2009).  Intervjumanualen 

delades in i fyra rubriker arbetsmiljö, social närmiljö, personlighet samt utmattnings-

depression/utmattningssyndrom för att på så sätt få kännedom om respondenternas 

upplevelser av orsakerna till USD. 

 

3.2 Urval 

Till intervjuerna valdes respondenter ur en så homogen grupp som möjligt och med ett 

strategiskt urval av deltagare. Kriterierna för urvalet var att respondenterna skulle ha 

diagnosen utmattningsdepression alternativt utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens 
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riktlinjer (2003), samt ha varit sjukskrivna heltid eller deltid i minst 6 månader. Anledningen 

till detta tidsperspektiv i urvalet beror, dels att det kan vara en långdragen process att få 

diagnos, dels för att personer med denna problematik ofta behöver tid för att acceptera och 

förstå sin situation och sjukdom. För att nå respondenter med dessa urvalskriterier 

kontaktades en läkare och två kuratorer inom primärvården, samt en sjukgymnast i 

landstingets verksamhet. Via brev informerades de om studiens syfte och vilka kriterier som 

ställts på urvalet av respondenter. De ombads vidarebefordra missiv med upplysningar om 

studien, samt svarstalong och svarskuvert till de patienter som enligt journal hade diagnosen 

utmattningsdepression alternativt utmattningssyndrom. Vilka patienter som kontaktades var 

konfidentiellt. Patienterna hade heller ingen skyldighet att ta kontakt för att tacka nej till 

deltagande. Det gavs även möjlighet att anonymt, via telefon eller e-post, ställa frågor om 

studien. Med det tillvägagångssättet hittades en respondent som visade intresse att delta. 

Genom att svarsfrekvensen inte blev så stor som önskat söktes respondenter via andra kanaler. 

Genom en friskvårdsorganisation gavs möjlighet att kontakta andra respondenter utifrån 

samma kriterier. Det resulterade i ytterligare sex intresserade respondenter med diagnosen 

USD eller andra typer av närbesläktade diagnoser relaterade till stress och psykisk ohälsa.  

 

Undersökningsgruppen bestod av 7 kvinnor i åldrarna 35 - 59 år. Att urvalet endast bestod av 

kvinnor kan kopplas till hur den psykiska ohälsan har varit fördelad i Värmland mellan män 

och kvinnor. I studien Liv och Hälsa (2008) angavs att 33,1 % av kvinnor i åldern 16 – 64 år 

upplevde ängslan, oro och ångest. Detta är en fyrdubblad ökning av dessa besvär jämför med 

en likartad studie från 1988. Männens upplevelse av samma symtom uppgavs endast till 10 % 

och är en minskning med 5 % från 1988 (Liv och Hälsa, 2008).  Följande symtom var 

signifikanta för flertalet av respondenterna och kan kopplas till de kriterier för diagnostisering 

som nämns i Socialstyrelsens riktlinjer (2003); sömnsvårigheter, trötthet, nedstämdhet, oro 

och ångest, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter samt fysiska 

smärttillstånd.  

 

Efter mottagande av svarstalong kontaktades respondenten för ytterligare information om hur 

intervjun skulle gå till och för bokning av tid och plats för intervju. 
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3.3 Genomförande 

En pilotstudie genomfördes för att få en bild av frågornas utformning samt om informationen 

som framkom utifrån intervjumanualen kunde ge svar på uppsatsens forskningsfrågor. 

Kriterierna för respondenten i pilotstudien var desamma som för kommande intervjuer och 

genomfördes i dennes hem. Pilotstudien gav möjlighet att komplettera samt revidera vissa 

frågor i intervjumanualen. 

 

Intervjuerna genomfördes under perioden mars - april 2007. Fem av intervjuerna ägde rum i 

ett konferensrum på en vårdcentral, en gjordes i ett övningsrum på en musikskola samt 

ytterligare en i ett enskilt kontorsrum på ett företag. Intervjuerna omfattade cirka en och en 

halv till två timmar och spelades in i sin helhet på en diktafon för att senare skrivas ut. Båda 

författarna var närvarande och delaktiga i samtliga intervjuer. I förväg beslutades vilken som 

var samtalsledare respektive observatör i de olika temana. Att vara två intervjuare bidrog till 

att samtliga frågor i intervjumanualen belystes och ökade möjligheten till relevanta 

följdfrågor. En atmosfär så respondenterna kände sig trygga nog för att tala öppet och fritt om 

sina känslor och upplevelser byggdes upp. Det beskriver Kvale et al. (2009) som ett öppet 

fenomenologiskt förhållningssätt och är av stor vikt för att nå en framgångsrik intervju.  

 

Intervjun inleddes med presentation av de båda författarna samt syftet med studien. 

Respondenten fick information om möjligheten att avbryta intervjun eller att avböja att svara 

på specifika frågor. Inledningsvis fick respondenten berätta bakgrundsfakta om; ålder, 

civilstånd, yrke samt hur länge de varit sjukskrivna.  

 

3.4 Databearbetning 

Intervjuerna skrevs ut, i princip, ordagrant. För att säkerställa respondenternas anonymitet 

valdes att utesluta orter, namn och annat som kunnat avslöja identiteter. Vissa dialektuttryck 

översattes för att få ett hanterbart skriftspråk i analysen. De anteckningar och minnesbilder 

som gjordes under intervjuerna användes tillsammans med texten för att skapa en 

transkription av materialet. 

 

För att fånga respondenternas perspektiv och upplevelse av orsaken till USD tillämpades en 

narrativ analys som byggde på respondenternas livsberättelser. I narrativa analyser finns 
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möjlighet att, enligt Bryman (2002), se kopplingar mellan olika episoder i livet och inte bara 

livsspannet som sådant. Materialet analyserades och kodades utifrån frågeställningar som 

använts i intervjumanualen. Utifrån analysen framkom teman som tolkades vara gemensamma 

för orsakerna till USD; uppväxt, påfrestande och belastande livshändelser, 

prestationsbaserad självkänsla, oförmåga att tillgodose sina behov, gränssättningsförmåga, 

social närmiljö yttre prestationskrav i arbetet, otrygghet i arbete, inre prestationskrav som 

påverkar gränssättning i arbetet. Dessa gemensamma teman åskådliggjordes med 

beskrivande citat.  

 

3.5 Validitet 

Utifrån ett både tematiskt och dynamiskt perspektiv genomfördes intervjuerna och 

respondenterna delgav oss sina livsberättelser och erfarenheter med ett genuint intresse av att 

framföra den egna uppfattningen om orsakerna till USD. Validiteten kan ha påverkats av 

intervjumanualens semistrukturerade utformning. Alla respondenter fick svara på likartade 

frågor där möjlighet fanns att vidareutveckla svaren. Innehållet i intervjuerna blev således 

olika då inte alla respondenter hade samma förmåga att verbalt uttrycka sig. Trots detta gav 

intervjuerna oss ett ansenligt och innehållsrikt datamaterial. Även detta faktum att vi som 

intervjuare hade gedigen kunskap, erfarenheter av ämnet och förmågan att få respondenterna 

att öppna sig bidrog till att de beskrev sina upplevelser både på ett personligt och djuplodande 

sätt som enligt Kvale m.fl. (2009) är grundläggande för en bra intervju.  

 

I studiens analys- och tolkningsprocess framkom olika orsakssamband till USD. Studiens 

resultat kan förvisso kopplas till litteratur i ämnet, men även andra antaganden om 

orsakssamband till USD har gjorts. Dessa antaganden kan ha påverkats av författarnas 

personliga erfarenheter och förhållningssätt till USD vilket i sin tur kan ha påverkat 

validiteten. Sammanfattningsvis menar vi dock att validiteten i studien kan anses som 

förhållandevis god. 

 

3.6 Reliabilitet 

Reliabiliteten i studien avser i vilken utsträckning resultatet kan upprepas oberoende av 

respondenter eller intervjuare. Bedömning av reliabiliteten kan vara svår att använda i 
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kvalitativa studier då det är omöjligt att frysa den sociala miljö och de sociala aspekterna som 

råder. Genom att forskaren är huvudinstrument i den kvalitativa studien innebär detta 

svårigheter att replikera den (Bryman, 2002).  

 

För att säkra god reliabilitet under studien var ambitionen att på ett neutralt sätt bemöta 

respondenterna samt värdera resultatet utifrån ett objektivt perspektiv. Då vi har varit två 

forskare med olika utgångspunkter och erfarenheter inom USD har detta bidragit till en mer 

heltäckande bild av problematiken och vi har kunnat komplettera varandra.  

Respondenterna som deltog i studien hade varit sjukskrivna under längre perioder. Detta kan 

innebära att det finns större förståelse för och acceptans av sin sjukdomssituation. Möjligtvis 

fanns förmågan att se sin sjukdomsprocess i ett större perspektiv och därmed få insikt om fler 

orsakssamband till sina symptom än vad som normalt kännetecknas i första akuta fasen av 

insjuknandet av USD. Detta anser vi kan ha betydelse för reliabiliteten och möjligheten att 

replikera studien då det har funnits förutsättningar för ökad kunskap och reflektion om 

sjukdomen. Ytterligare en aspekt som kan ha haft betydelse på tillförlitligheten av studien är 

den erfarenhet och utbildning i samtalsmetodik vi som forskare har. Detta gjorde att vi kunde 

genomföra intervjuerna på ett professionellt sätt. 

 Alla intervjuer bandades och skrevs ner i princip ordagrant, vilket innebar att materialet till 

analys och tolkning var sanningsenligt. Valet av analysmetod, där vi dels tolkade och 

tematiserade textmassan, dels belyste respondenternas personliga utsagor bidrog till vår ansats 

att förhålla oss objektivt till resultatet.   

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

I studien har vetenskapsrådets forskningsetiska regler följts (Kvale et al., 2009). 

Undersökningen samt utskick av missiv till presumtiva deltagare godkändes av vårdcentralens 

verksamhetschef samt chef för friskvårdsorganisationen. Av missiven framgick tydligt vilken 

omfattning och syfte studien hade, vilket universitet som forskarna representerade samt att 

deltagande var frivilligt. Vilka som erhöll missiven var utom vetskap för författarna. 

Intresserade respondenter anmälde sig till studien via en svarstalong i medföljande 

svarskuvert. Intervjuer och sammanställningen av dessa behandlades konfidentiellt där namn, 

orter och annan data inte kunde röja respondenternas identitet. Vid alla intervjuer 
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informerades deltagaren att de när som helst kunde avbryta intervjun samt att de hade 

möjligheten att avstå svara på frågor. Respondenterna fick även en kopia av intervjun.  
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4. RESULTAT  
Vi presenterar resultatet av de sju intervjuerna, dels utifrån respondenternas uppfattning om 

orsakerna till sitt utmattningssyndrom, dels utifrån vår egen tolkning för att på ett djupare plan 

belysa orsakerna. Resultaten presenteras i narrativ form för att skapa en sammanhängande 

bild och redovisas utifrån de kvalitativa frågeställningarna som delats upp i avsnitt; 

personlighet, social närmiljö (privatliv) och arbetsmiljö (arbetsliv). Respondenterna 

benämns med siffror, dels för att underlätta för läsaren, dels för att säkerställa anonymiteten. 

Beskrivande citat har valts utifrån intervjuerna för att skildra väsentliga delar av 

respondenternas utsagor.  

 

Respondent 1 (R1): Kvinna, född på 1960-talet. Ensamstående med hemmavarande barn. 

Arbetade heltid i ett tekniskt yrke i den privata sektorn. Sjukskrivning och sjukersättning hel- 

och deltid i ca 7 år. 

 

Respondent 2 (R2): Kvinna, född på 1960-talet. Ensamstående utan barn. Arbetade heltid i ett 

pedagogiskt yrke i den offentliga sektorn. Sjukskrivning och sjukersättning heltid i 7 år. 

 

Respondent 3 (R3): Kvinna, född på 1950-talet. Gift med hemmavarande barn. Arbetade 

heltid i ett omvårdande yrke i den offentliga sektorn. Sjukskrivning och sjukersättning heltid i 

4 år. 

 

Respondent 4 (R4): Kvinna, född på 1950-talet. Ensamstående utan hemmavarande barn. 

Arbetade heltid i ett serviceyrke i den offentliga sektorn. Sjukskrivning och sjukersättning 

heltid 7 år. 

 

Respondent 5 (R5): Kvinna, född på 1950-talet. Gift utan hemmavarande barn. Arbetade 

heltid i ett omvårdande yrke i den offentliga sektorn. Sjukskrivning och sjukersättning hel- 

och deltid i 3 år. 

 

Respondent 6 (R6): Kvinna, född på 1960- talet. Gift med hemmavarande barn. Arbetade 

heltid i en chefsbefattning i den offentliga sektorn. Sjukskrivning hel- och deltid i 7 år. 
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Respondent 7 (R7): Kvinna, född på 1960-talet. Gift med hemmavarande barn. Arbetade 

heltid i en chefsbefattning i den offentliga sektorn. Sjukskrivning heltid i 1 ½ år.  

4.1 Personlighet 

För att undersöka om personlighet var av betydelse för att drabbas av USD fick 

respondenterna, dels fritt beskriva sig själva, dels svara på frågor om barndomen och 

traumatiska upplevelser. Att beskriva sin personlighet tyckte samtliga respondenter var svårt 

och de gav ibland motsägelsefulla skildringar. De flesta gav uttryck för att personligheten 

hade förändrats under utmattningsprocessen och flera sa att de inte kände igen sig själva. 

Utifrån respondenternas utsagor och faktorer redovisar vi detta avsnitt i teman: uppväxt, 

påfrestande och belastande livshändelser, prestationsbaserad självkänsla, oförmåga att 

tillgodose sina behov och gränssättningsförmåga.  

På frågan om grundorsaken till USD svarade sex respondenter att deras personlighet var av 

betydelse för utmattningsprocessen. Den sjunde respondenten svarade att hon var tveksam till 

om den hade någon betydelse. 

 

4.1.1 Uppväxten 

Barndomen sätter naturligtvis spår för resten av livet. Det är då man formas och präglas som 

människa. Många som inte har frigjort sig från föräldrarnas omedvetna eller medvetna 

budskap är utifrånstyrda långt upp i vuxenlivet. Handlande och tankar styrs av yttre, gamla 

mönster i stället för medvetna val som kommer inifrån en själv (Brattberg, 2007). Vi ville få 

svar på hur respondenterna hade haft det under uppväxten för att få en uppfattning om det 

kunde vara av betydelse för utmattningsprocessen. 

 

Ingen av respondenterna uttalade att barndomen varit grundorsaken till USD när de beskrev 

sin uppväxt. Fyra av de sju tillfrågade växte upp i familjer med båda föräldrarna. Två av 

respondenterna hade upplevt skilsmässor under tonåren och en respondent hade varit med om 

det samma i tidig ålder.  

 

En viktig iakttagelse vi gjorde var att fem av sju respondenter uttalade att i de efterhand kunde 

se att de hade haft en slags medlarroll i sin grundfamilj. Denna roll innebar att de hade försökt 
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upprätthålla balansen i den känslomässiga stämningen under uppväxten. Det kunde handla om 

att som barn hålla sig för sig själv och inte visa känslor av t.ex. ilska eller sorg. De ville inte 

riskera att såra sina föräldrar med egna känslouttryck eftersom de hade upplevt att föräldrarna 

hade det ”jobbigt” nog ändå. Endera med sig själva, med besvärliga syskon eller i relationen 

föräldrarna emellan. Så här beskriver respondent nr 2 hur viktigt det var att vara snäll och inte 

ställa till besvär: 

 

R2: Jag gjorde som man sa, det gjorde jag absolut. Det var liksom inte nån … […] Ja ehm … försökte att vara 

ett snällt barn. Jag ville ju inte vara till besvär utan ja… Jag ville liksom inte att mina föräldrar skulle bli trötta 

eller ledsna eller arga och det försökte jag väl undvika så gott jag, så gott jag kund e. […] Ja, så att min 

uppfattning var att ... att jag inte skulle visa om jag var arg eller ledsen, för att då blev det besvärligt för mina 

föräldrar. Att det bästa för dom var om jag var glad hela tiden.[…] Ja, jag tog ansvar för deras känslor. Det 

gjorde jag. 
 

En annan respondent (nr 5) beskrev hur hon tidigt fick ta på sig en medlarroll och att hon 

försökte hålla ihop familjen: 

 

R5: Ja … dom … pappa var ju väldigt auktoritär då. Han var väldigt dominant … en svag person som försökte 

att vara dominant. (Djup suck) Mamma var väldigt underkuvad honom. Det var mycket bråk i mitt hem när jag 

växte upp mellan mamma och pappa och jag försökte vara den som medlade då. 

 

Denna medlarroll som vi uppmärksammade kan kopplas till Brattbergs (2007) teori om göra- 

människor, vilka utvecklar en oändlig förståelse för andra. Oändlig förståelse för andra tillåter 

inte att man vågar uttrycka känslor som vrede och sorg. Man nervärderar sina egna behov och 

kan utveckla prestationsbaserad självkänsla, vilket skapar problem med gränssättning. 

Respondent nr 5 skildrade detta då hon beskrev sin process om rätten att ”få ta plats”: 

 

R5: Jag har tagit det beslutet och nu liksom vill jag bli av med denna låga självkänsla och allt det här … och 

liksom bygga upp mig själv, liksom. Jag vill inte bli president eller kung, det är inte det jag menar att jag ska ta 

sån plats, men jag vill ändå ta sån plats för den jag är liksom. Så det känner jag att det måste jag jobba med nu 

så att jag inte ska fortsätta att vara den lilla flickan liksom som … För det vill jag inte. 

 

4.1.2 Påfrestande och belastande livshändelser 

Orsakerna till USD är ofta vinklade utifrån utlösande faktorer vilket innebär att 

bakomliggande faktorer inte ges samma utrymme. Bakomliggande faktorerna kan handla om 

t.ex. påfrestande och belastande livshändelser under uppväxten. Dessa kan påverka tillvaron i 

livet på ett medvetet och/eller omedvetet plan vilket kan öka sårbarheten hos individen 

(Brattberg, 2006).  
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Vi frågade respondenterna om det förekommit några påfrestande och belastande händelser i 

barndomen och förklarade att det inte var händelsens art utan deras upplevelse av den samme 

som var av betydelse. Alla utom en mindes situationer som påverkat dem på ett djupare plan, 

även om de inte uttalade detta som grundorsak till USD. Respondent nr 1 hade ställt sig frågor 

om upplevelser som hade hänt i barndomen i ett försök att förstå symptomen hon var drabbad 

av: 

 

R1: Det är liksom mycket sånt där som jag … ja … funderar på … ibland. För varför? […] Eller att det har hänt 

någonting eftersom … jag vet inte, eftersom jag har alltid känt ett obehag. Det här med pojkar och grejer när 

jag var liten. Jag vet liksom inte.[…] Det är ju bara ibland så har jag funderat på varför jag har varit så 

fruktansvärt rädd. 

 

Att traumatiska händelser i barndomen gav avtryck och satte spår på grund av föräldrars 

destruktiva beteende påtalade respondent nr 3: 

 

R3: Men… min pappa söp väldigt mycket. […] En julafton fick han delirium till exempel, så han höll på att slå 

sönder hela huset.[ … ] En gång fick han delirium och ramlade ut för en trappa och slog sig så jag inte fick liv i 

honom och mamma jobbade. Mamma jobbade natt. … Det var ju jobbigt.  

 

Även respondent nr 4 berättade om påfrestande och belastande livshändelser under sin 

uppväxt: 

 

R4: Sen ville pappa att vi skulle flytta upp och sköta gården. […] Han (min sambo) tålde inte sprit. Han höll ju 

på att strypa mig flera gånger. […] Ut i nattlinnet och… för jag var 16 år… på moppen alltså… och åkte hem 

flera kilometer där mina föräldrar bodde. Mitt i natten, i nattlinnet alltså. Så jag lyckades fly då. Satt utanför på 

mopeden och tänkte mamma och pappa, Nej, jag vågade inte säga något utan fick åka tillbaka i nattlinnet. 

 

Respondent nr 5 ville inte utveckla svaret på frågan om traumatiska händelser. Hon sa att hon 

hade förträngt omständigheter som nu kommit fram i vuxenlivet. Hon beskrev dock i en 

annan del av intervjun något som hade inträffat i barndomen vilket hade satt djupa spår och 

präglat henne: 

 

R5: […] man vaknade på nätterna mycket av att dom bråkade så här och sen var det en helg som tog också 

väldigt hårt så var det … då försvann mamma och ingen av oss visste var hon var och det drömde jag om, liksom 

mardrömmar om sen, i vad heter det, många år efter att jag såg mamma och så räckte hon fram ... och sprang… 

och sen försvann hon. 
 

4.1.3 Prestationsbaserad självkänsla 

Vilken personlighet och självbild individen har kan vara av intresse när det gäller USD. 

Stresskänslighet påverkas av vilka inneboende resurser som finns och hur situationer i 
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tillvaron tolkas. Har individen små resurser att hantera krav och påfrestningar samt en otydlig 

självbild kan detta vara en riskfaktor (Perski, 2006). Även gränslöst engagemang kan utgöra 

ett riskbeteende och vara en faktor i utmattningsprocessen omtalar Hallsten (2001) och Perski 

(2006). De benämner företeelsen som prestationsbaserad självkänsla. Individer med detta 

beteende har en låg självkänsla och tycks vara beroende av att genom handlingar söka yttre 

bekräftelse på sitt eget värde eller åsidosätter egna behov (som i rollen som medlare i 

exemplen ovan under temat 4.1.1 uppväxten). I intervjuerna var det ingen respondent som 

uttryckligen sa att prestationsbaserad självkänsla var en grundorsak till USD men alla kände 

igen sig när de fått begreppet förklarat utav oss utifrån de förklaringsmodeller och begrepp 

som finns inom ämnet. 

 

 I vår tolkning har vi kopplat prestationsbaserad självkänsla till samtliga respondenters 

beteendemönster. Alla uttryckte att prestation och duktighet var mycket viktigt. Genom yttre 

handlande kunde de definiera sitt värde som människa och de ställde höga krav på sig själva 

och drev sig till bristningsgränsen. Så här förklarade respondent nr 3 hur viktigt det var för 

henne att vara duktig i sin mammaroll: 

 

R3: Ingen skulle komma och säga någonting om mig att jag inte … var en bra mamma. Jag skulle kunna gå 

genom stan med högt buret huvud och ingen skulle säga att mina ungar inte har bra kläder eller alltihopa det 

här då. Utan det ska vara perfekt. 

 

Respondent nr 2 uttryckte också att bekräftelse utifrån var mycket viktigt och hon beskrev att 

hon var väldigt beroende av att andra skulle tycka hon var duktig:   

 

R2: Jag tycker inte att … många dagar tycker jag inte att jag är så mycket värd och jag känner att jag är väldigt 

beroende av att andra ska säga att jag är duktig. Eh … det har väl nånting som jag alltid har känt varit viktigt i 

mitt liv. 

 

Sitt värde som människa kopplades på så sätt samman med erkännanden från omgivningen. 

Att spegla sig i andras uppfattning och uppskattning var en viktig beståndsdel i strävan över 

att duga. Respondent nr 1, som förutom sin timanställning på heltid, studier, samt ensamt 

ansvar för minderåriga barn och stort hushåll eftersom sambon arbetade på annan ort, beskrev 

sin kamp att bevisa sitt egenvärde på detta sätt: 

 

R1: Det var ju så att i hemmiljön så var jag ju inte … eftersom jag inte kunde uppbringa … en skälig lön … så 

var jag ju mest … en belastning på nåt sätt och vis.[…] Så min grej var ju och börja och få en skälig lön så att 

jag skulle hamna på samma nivå som sambon. […] Men jag kom aldrig … jag kom aldrig till den första 
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anställningen där jag kunde bevisa även för sambon att jag var lika mycket värd. [ …] Som att jag har fått bott 

gratis i alla år. 

 

4.1.4 Oförmågan att tillgodose sina behov 

Av de sju respondenterna var det en (nr 6) som i sin utsaga talade om att en grundorsak till 

USD var att hon inte hade tillgodosett sina behov. Hon beskrev att hon inte gett sig själv 

utrymme för återhämtning: 

 

R6: Samverkan mellan min personlighet och att alltid vara så duktig och driftig och att inte ge mig själv 

tillräckligt med tid bara för mig själv för återhämtning … 

 

Utifrån vårt perspektiv, när vi tolkade orsaker, upptäckte vi dock att samtliga respondenter 

hade stora svårigheter att tillgodose sina behov. Respondenterna gav sig inte själva 

möjligheten till återhämtning och prioriterade inte sin hälsa. De flesta var nog medvetna om 

detta faktum men kopplade inte ihop det med orsaken till USD. Brattberg (2007) menar att 

ändlös förståelse för andra skapar inte någon bra grogrund att förstå och tillgodose sina egna 

behov. Man överger sig själv och blir likgiltig för vad man behöver. Respondent nr 1 beskrev 

detta på ett talande sätt då hon inte ens ansåg att hon hade rätten att ha egna behov:  

 

 R1: Jag har väl liksom inte … tyckt att jag har haft … haft några egna behov. Eller hur jag ska säga, ja… […] 

Nej jag har ju inte … Nej jag har inte liksom … Jag har inte stått upp för mig själv för jag har inte liksom … 

trott mig ha rätten att stå upp för mig själv. 

 

Respondent nr 3 insåg först nu att hon inte hade lyssnat på sina behov:  

 

R3: Ja, att jag inte har lyssnat på kroppens signaler när jag har haft ont i axlar och nacke och känt mig trött. 

Jag har aldrig vilat när jag varit trött eller tagit det lugnt. Det har alltid gått i 280 knyck. Det är … är så bara. 

 

Respondent nr 4 beskrev att hon levde ett ganska självdestruktivt liv. Hon skildrade det så här 

när vi frågade henne om hon var mån om sig själv: 

 

R4: Nej. Jag misshandlar mig själv.[…] Ja, jag röker en 30 cigaretter om dagen och lite för glad i vin 

fortfarande, ja och … har suttit sista året på en pall i köket och rökt, druckit kaffe och löst korsord och läst. 

 

Om respondenterna hade svårt att tillgodose sina behov hindrade det dem inte för att ställa 

upp och tillgodose andras, utan såg detta som en självklarhet. Vi kopplar detta till förmågan 

till gränssättning som vi tar upp i nästa tema 4.1.5 Gränslöshet. 
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Flera beskrev hur viktigt det var att måna om andra. Så här förklarade respondent nr 5: 

 

R5: Sen är jag nog väldigt som person … hur ska jag säga. Om jag ser rent privat. Jag är nog väldigt ... Det här 

att måna om andra, tror jag. Alla andra ska ha det så himla bra och så glömmer jag mig själv… där liksom. Så 

kunde jag vränga mig in och ut när det gäller mina barn och så här så gjorde jag ju det så, liksom ja… 

 

Respondent nr 2 talade också om att hon var väldigt hjälpsam mot andra men hade 

svårigheterna med att stå upp ”bara” för sig själv. Hon tyckte inte att hon alltid var värd det:  

 

R2: Att bara stå upp för mig själv som person, liksom. Det vet jag inte alltid, att jag är värd att stå upp för, 

liksom. 

 

4.1.5 Gränssättningsförmåga 

När respondenterna själva beskrev grundorsaken till varför de blivit sjuka sa fem av sju 

uttryckligen att det berodde på deras svårighet att sätta gränser gentemot sig själv. Respondent 

nr 1 ansåg sig vara för intensiv för sitt eget bästa. Hon var kreativ och entusiastisk som person 

och såg inte hinder utan bara möjligheter. Hon upplevde att hon mådde som bäst när tempot 

var högt och hon använde stress och aktivitet som en drog. Så här svarade hon på frågan om 

vad grundorsaken var: 

 

R1: Dels är det ju det med personligheten eller vad en ska säga, där jag gärna … Jag är ju för intensiv för mitt 

eget bästa och det spinner på. Jag trivs ju. Jag mår ju bra. Det är ju som de säger att … just när man … jag 

trodde jag mådde bra när jag var så här uppvarvad och spinna på som … Jag var ju gôrladdad, det var ju 

gôrfränt. Jag hade jätteroligt och var överallt. Då blir det ju liksom så att man … Det finns ju de som går på 

knark och så finns det de som går på stress, på nåt vis. Och det gjorde … det gjorde en ju. Det var ju som … en 

drog att ligga där uppe, för då … där var ju allt bra.  
 

Respondent nr 2 beskrev också svårigheten att veta var gränsen för sin förmåga och till sin 

person gick. Innan hon blev sjuk var även hon en engagerad person och beskrev sig som 

energisk och ambitiös. 

 

Respondent nr 3 var också en engagerande och ambitiös kvinna som hade svårt med 

gränssättning. Under flera års tid hade både hennes arbetsgivare och läkare påtalat att hon 

borde lugna ner sig men hon lyssnade inte utan fortsatte att driva sig lika hårt.  Nu i efterhand 

kunde hon se sambandet mellan sitt höga tempo och att hon blivit sjuk vilket innebär att hon 

lägger skulden på sig själv. Hon beskrev det så här: 
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R3: Först måste jag säga så här, att jag upplever att jag får skylla mig själv. […] Som inte lyssnat på kroppens 

signaler. Inte lyssnat på folk när de sagt till mig att ta det lugnt. 

 

Respondent nr 5 beskrev även hon problematiken med gränssättning och att det troligen var 

en av grundorsakerna. I intervjun beskrev hon att hon var en person som var nyfiken och ville 

lära sig nya saker: 

 

R5: Jag tror dels att jag är den här människan att jag […] Dels att jag har haft det här att jag fick bekräftelse är 

ju en bit i det. Sen det här att jag är nyfiken, jag vill lära mig och liksom det här att jag vill vara duktig för det är 

ju någonting som ... Jag vill ju göra så bra som möjligt ifrån mig.  
 

Vad menas då med gränslöshet och gränssättning? Ofta syftar gränssättning på oförmåga att 

säga nej, men det handlar lika mycket om att säga ja till sådant som gör att man tillgodoser 

egna behov. Förvisso nämnde bara fem av de sju respondenter i sina utsagor att gränslöshet 

var en av orsakerna till utmattningssyndromet, men vi såg utifrån vårt perspektiv att gränslöst 

engagemang var ett beteende som samtliga av de intervjuade hade gemensamt. Brattberg 

(2007) menar att speciellt kvinnor ofta är uppfostrade till gränslöshet då de fått positivt 

bemötande från omgivningen när de har varit andra till lags. Att utveckla oändlig förståelse 

för andras behov och inte vilja göra andra ledsna är ett beteende som kan utvecklas tidigt. 

Detta medför att kvinnor i högre grad späker sig till bristningsgränsen (Brattberg, 2007). Alla 

respondenter medgav att de hade problem med att säga nej. De insåg inte vad som var rimligt 

att ställa upp på, varken i arbets- och/eller privatlivet. Respondent nr 6 såg nu i efterhand att 

hon hade väldigt svårt att sätta gränser. När vi frågade hur och till vilka gränslösheten riktade 

sig till svarade hon så här: 

 

R6: Gentemot alla tror jag. Det var väl det som åt upp mig liksom, att jag inte kunde säga … Försöka … det där 

ska vi ordna på nåt vis. Och ”vi ordnade” var ju jag då, ja (ha ha) ja.  
 

Respondent nr 5 hade efter en tids rehabilitering insett att mycket av hennes problematik låg i 

oförmågan att sätta gränser. När vi i slutet av intervjun frågade om hon ville tillägga något så 

svarade hon så här: 

 

R5: Det enda jag känner är att det … om det ska med eller inte. Det är att jag får jobba med mig själv för att gör 

jag inte det här med gränssättning så kommer jag förmodligen att hamna i detta igen. Tyvärr och jag vill inte 

det.  
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Respondent nr 7 berättade att hon varit en person som haft många ”bollar i luften” och varit 

mycket engagerad. Under intervjun kunde hon konstatera att hon drivit sig själv alltför hårt. 

Hon uttryckte sig så här: 

 

R7: Ser man tillbaka nu så var det ju kanske då man skulle ha … inte varit så stönig och driva sig så långt 

framåt så det brakar så långt, men det tänkte man ju inte på då. Man fick ju sömntabletter så man kunde jobba 

sen. 

 

Gränslös förståelse kan leda till kaos och otrygghet inombords och det är då viktigt för många 

att vilja ha kontroll över sin tillvaro (Brattberg 2007). Det är ett beteende som några gav 

uttryck för. Respondent nr 3 uppgav att hon försökte ha full kontroll över sin vardag, både 

hemma och på arbetet. På frågan om det var viktigt att saker och ting blev gjorda på hennes 

sätt svarade hon: 

 

R3: Mmm. Disktrasan ska hänga på ett visst vis. Om vi har varit bortresta en helg […] Och är det inte riktigt 

som det var när jag lämnade så kan jag bli väldigt arg. Jag kan bli vansinnig för att mitt hem är min borg. Det 

ska vara si eller så. Ligger inte TV dosan där då utan ligger där borta så blir jag väldigt arg […]  Jag vet jag är 

hemsk, jag är fruktansvärd … Stackars barn. 

 

Respondent nr 4 hade en motsägelsefull beskrivning över sitt kontrollbehov. Hon menade att 

hon inte behövde ha kontroll på omgivningen så länge andra gjorde på det sätt hon tyckte var 

rätt: 

 

R4: Nej, ser jag att det blir gjort, bara att det blir gjort då, då bryr jag mig inte. Naturligtvis ska det bli rätt ju, 

rätt gjort. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att personligheten är av stor betydelsen för USD och en 

viktig bakomliggande faktor. Vi har sett att individens personlighet påverkar utrymmet att 

hantera händelser man utsätts för i livet.  Konsekvenserna av bland annat belastande 

påfrestande händelser och en självpåtagen medlarroll i uppväxten kan bidra till beteenden 

såsom prestationsbaserad självkänsla och oförmåga att tillgodose egna behov vilket även 

Brattberg (2007) och Perski (2006) påtalar. Effekterna av dessa beteenden har betydelse för 

individens förmåga till gränssättning.  

 

4.2 Social närmiljö (privatlivet) 

Hur den sociala närmiljön ser ut, det vill säga privatlivet såsom familjerelationer, vänner och 

fritid. Otrygghet i livssituationen, om individen inte känner stöd i det sociala nätverket och 
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påfrestande livshändelser är riskfaktorer för psykisk ohälsa. I intervjuerna erinrade sig tre 

respondenter påfrestande och belastande livshändelser som hänt i vuxen ålder vilka kan ha 

bidragit till USD. Respondent nr 4 beskrev att hon hade blivit misshandlad upprepade gånger 

och detta hände några år innan hon blev sjuk. Hon svarade så här på frågan om vad som var 

grundorsaken:  

 

R4: Jag har ju gått igenom mitt liv. Jag har även gått hos kurator vid ett par tre olika tillfällen … kortare 

perioder då, men jag har känt innan jag gick in i väggen.  Då kände jag att någonting var på gång. Jo det gjorde 

jag. För jag hade problem med sömnen. Jag hade problem med … att det blev för mycket vin och så. Jag hade 

problem … jag kände att det var någonting som var fel. Så då gick jag ju hos … och sen har jag varit dit igen, 

tror jag, när jag liksom var djupt ner. Eftersom jag … och sen efter det här med misshandel var jag tvungen, då 

kände jag att jag var bara tvungen att prata med nån. 

 

En annan respondent (nr 7) berättade om svårigheter i sin livssituation som hänt tiden strax 

innan hon blev sjuk. Det var sorgen efter fadern som nyss avlidit, oron för sambon som fått en 

mycket allvarlig sjukdom samt hennes omsorger gentemot morfadern. Hon beskrev det så här: 

 

R7: Det var så mycket där just då. Jag ska inte skylla bara på jobbet. Pappa hade gått bort … min sambo vart 

dålig och … längre tillbaka hade jag morfar som bodde borta vid mig och han var lite småvimsig och en var där 

borta några gånger per dag nästan och kollade honom … 

 

Ytterligare en respondent (nr 2) beskrev att orsakerna till hennes sjukdom berodde på flera 

faktorer. Hennes arbetssituation var påfrestande, hon hade problem med tinnitus och värk. 

Samtidigt hade hennes grundfamilj drabbats av svårigheter tiden innan hon blev sjuk. 

Mamman var sjukskriven på grund av kroniska åkommor, pappan hade alkoholproblem som 

blivit förvärrade och brodern var försvunnen sedan en tid tillbaka. Hon sammanfattade 

svårigheterna i sin familj så här: 

 

R2: Och sen hade … jag … hela min familj var ju liksom i uppror. 

 

Ytterligare riskfaktorer som nämns och som ofta drabbar kvinnor är relationsstress, vilket 

inbegriper alla de åtagande och omsorger som gäller familj och närstående (Währborg, 2002; 

Perski; 2006 & Brattberg, 2007). Kvinnor drabbas oftare av smärt- och stressrelaterade 

diagnoser där orsakerna finns att söka i både biologiska och psykosociala faktorer. Troligen är 

påfrestande psykosociala situationen, vilket omfattas av engagemang i både yrkeslivet och 

hemarbete en stark bidragande faktor (Anderberg, 2005). För att undersöka ovanstående 

antaganden fick respondenterna beskriva sin familjesituation vid tiden före sjukskrivningen. 
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Vi ställde frågor som handlade om arbetsfördelningen och ansvaret för hemmet, barn och 

andra sociala kontakter. Svaren som framkom var att de flesta respondenterna hade haft både 

huvudansvaret för familjen och hemmet samt även för andra sociala kontakter.  

 

Sex av sju respondenter var sammanboende eller gifta och fyra av dessa hade hemmavarande 

barn. Respondent nr 1 hade varit sambo och beskrev att i hennes förhållande var det uppdelat 

vem som gjorde vad i hemmet. Då mannen jobbade på annan ort hade hon det övergripande 

ansvaret med allt vad det innebar att sköta ett stort hus på landsbygden och de gemensamma 

barnen. När sambon var hemma under perioder av ledighet fortsatte denna arbetsfördelning. 

Så här beskrev hon situationen:  

 

R1: Ja då renoverade ju han oftast liksom den biten då [ … ] Men att barnen är det jag som … barnen är ju 

liksom … mina barn och hans hus. 

 

Hon pratade även om en rädsla för konflikter och beskrev hur svårt hon hade att ”sätta ner 

foten” gentemot sin familj och omgivning. Hon ville inte ha bråk utan strävade efter att alla 

skulle vara sams. 

 

R1: … Det ska vara stor gruppkram och inga bråk och ingen ska vara arg på någon och man ska rädda hela 

världen och … alla ska förenas 

 

En annan respondent (nr 6) med liknande erfarenheter om hemsituationen svarade så här när 

vi frågade om fördelningen av hemarbetet:   

 

R6: Ja, det var ju jag som skötte hemmet. Jajamen. [ … ] Han jobbade mycket borta och det var jag som såg till 

att det skulle funka hemma. Alltid handla maten, fixa de. Hämta och lämna ungar. Var han borta och jag 

jobbade så hade vi farmor som tur var som ställde upp, men det var ju jag som såg till att det funkade. 

 

Respondent nr 2 påtalade att det inte nödvändigtvis var hon som utförde allt jobb hemma, 

men det var oftast på hennes initiativ som sysslorna blev gjorda. Hon beskrev det så här: 

 

R2: Det mesta som hände hemma, innan sjukskrivningen, det skedde på mitt initiativ då. Det var inte alltid jag 

som gjorde alla saker, men säg att det behövdes diskas så behövde jag be min sambo att diska, t.ex. Och det där 

upplevde jag som extra slitsamt . Jag var jättefrustrerad över det med allting liksom. […] Men jag upplevde att 

allting skulle jag se till att det blev gjort liksom. 
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Alla de intervjuade hade inte samma erfarenheter. Två av dem beskrev att uppdelningen av 

arbetet och ansvaret i hemmet var ganska jämlikt. Respondent nr 5 skildrar sin hemsituation 

så här: 

 

R5: Men vi har nog varit ganska jämlika jag och min man, om vi bortser från tvättstugan. För där måste jag ha 

skrivit på något hemligt papper när vi stod i kyrkan. För den finns inte mer än hos mig tror jag… men annars 

har vi varit ganska jämlika så här så han har liksom kunnat städa och han har liksom lagat mat och liksom fixat 

så här då. 

 

Trots att de flesta av respondenterna uttryckte att familjesituationen inte var av betydelse för 

utmattningsprocessen, såg vi i vår analys att det kunde finnas ett visst samband. Det framkom 

hos de flesta att man tog på sig mer ansvar än männen och att man var ”kittet” i familjen för 

att vardagen och relationerna skulle fungera. Detta förhållningssätt kan vara en riskfaktor och 

benämns i litteraturen som relationsrelaterad stress. Kvinnor tycks oftare utveckla mer 

förståelse och empati samt uppleva mer stress än män i relationer (Währborg, 2002; Brattberg, 

2007). Utifrån faktorer som vi nämnt i föregående teman såsom gränssättningsförmåga och 

oförmågan att tillgodose sina behov, vilka vi belyser i avsnittet personlighet, kan man 

förmoda att respondenterna överför sådana gränslösa beteenden även i familjesituationen, 

vilket kan resultera i en ökad belastning på hela livssituationen   

  

4.3 Arbetsmiljö (Arbetslivet) 

Respondenterna i studien representerar både offentlig och privat sektor. Fyra av de sju 

tillfrågade har högskoleexamen och resterande tre har gymnasieutbildning. Anställnings-

formerna varierade, fyra respondenter hade vikarietjänster eller timanställningar och tre hade 

tillsvidareanställning. En respondent var omplacerad mot sin vilja. Tre av de sju intervjuade 

hade omvårdande yrken. På frågan om grundorsaken till USD svarade fem av sju 

respondenter i början av intervjuerna att arbetet var den utlösande faktorn.  

 

Förändringar som skedde inom arbetslivet vid 1990-talets början anses i litteraturen vara 

viktiga faktorer för utmattningssyndrom (USD) och psykisk ohälsa. Arbetsvillkoren 

förändrades i stor utsträckning och arbetsrelaterade besvär ökade drastiskt. Krav på 

effektivisering på arbetsplatserna innebar att färre individer utförde allt fler arbetsuppgifter 

och anställningsformerna blev otryggare (Levi, 2003).  
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På vår forskningsfråga om arbetsförhållandena påverkade risken för USD framkom att yttre 

prestationskrav i arbetet, otrygghet i arbete och inre prestationskrav som påverkar 

gränssättning i arbetet var gemensamma teman för samtliga respondenter. Dels i de egna 

utsagorna, dels utifrån vår tolkning av intervjuerna. 

 

4.3.1 Yttre prestationskrav i arbetet 

När respondenterna själva beskrev grundorsakerna till USD påtalade tre av sju respondenter 

att yttre prestationskrav från arbetsgivare och/eller arbetskamrater var en bidragande orsak. 

Respondent nr 2 menade att det i och för sig kunde finnas flera orsaker till USD, men ansåg 

att arbetet var en bidragande orsak. Hon hade haft en arbetssituation som hon uppfattade som 

mycket krävande. Som nyutexaminerad lärare vikarierade hon på två olika skolor med ansvar 

för ett stort antal elever. Hon beskrev hur slitsamt det var att ha flera arbetsplatser med skilda 

förutsättningar och det tog mycket extra tid och energi. Hon hann inte med planeringen av 

lektionerna på den ordinarie arbetstiden utan fick sitta med det på sin fritid. Så här beskrev 

hon hur hon upplevde prestationskraven: 

 

R 2: För jag hade så himla mycket krav, liksom. Jag hade så jättemycket krav och mycket saker som jag var 

tvungen att göra och måste och så där då.[…] Hade jag fått mer information om olika lösningar så kanske jag 

hade… det jag hade önskat hade varit att jag slutat på den skolan som jag tyckte var jobbigast då och bara 

fortsatt på den skolan jag trivdes bra. Eftersom det var lite nytt för mig så visste jag inte. Jag kände att det var 

en ohanterlig situation själv, men visste inte vad det fanns för hjälp att få. 

 

Respondent nr 4 insåg först efter en tids sjukskrivning att det var både arbetet och inte bara 

hennes sociala situation som var bidragande orsaker till USD. Hon trivdes väldigt bra på sitt 

jobb, men det var mycket stressigt och tidspressat, samt bestod bland annat av 

kontrollfunktioner där ett misstag kunde få allvarliga konsekvenser för andra. Dessa 

kontroller innebar att hon på vissa tider under arbetsdagen utförde flera arbetsuppgifter 

samtidigt. Hon uttryckte det så här: 

 

R4: Det är … var tufft och ett jätteansvar så att … men genom att jag trivdes så väldigt bra då så … men det var 

nog det som tog knäcken på mig.  

 

Höga yttre prestationskrav är i och för sig ingen riskfaktor till USD, men när det kombineras 

med osunda arbetsförhållanden och om individen upplever bristande egenkontroll och 

vanmakt kan det på längre sikt leda till ohälsa. Det kan också ge känslomässiga konsekvenser 
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såsom oro, nedstämdhet, rastlöshet eller trötthet som i sin tur kan resultera till gränslösa 

beteendemönster (Theorell, 2003). 

 

Utifrån vår tolkning kunde vi se att det fanns flera respondenter än de ovan nämnda som hade 

höga yttre prestationskrav med begränsad egenkontroll i arbetsförhållandena. Respondent nr 7 

var enhetschef i offentlig förvaltning och upplevde press både uppifrån och nedifrån i 

organisationen. Hon beskrev hur hon var tvungen att för varje dag slutföra de åtaganden hon 

hade med bl.a. vikarieanskaffning, vilket innebar mycket stress och övertid då hon ofta 

arbetade över hemifrån på kvällstid. 

 

R7: Men … de andra hade ... flexklocka. Så där får jag väl inte ha mer än viss många timmar, men det kan jag 

säga att den var inte jag ansluten till för då hade de skrikit för länge sen. Jag hade många timmar […] Ja, jag 

gjorde många timmar. I och med att jag hade små barn och det, så var jag tvungen att hämta dom på dagis eller 

fritids. Jag var tvungen hem så då fick man sätta sig vid köksbordet hemma då och göra … för morgondagen var 

tvungen och vara löst. 

 

4.3.2 Otrygghet i arbetet 

Att känna otrygghet i arbetet var ytterligare en omständighet som återgavs i respondenternas 

utsagor. Två respondenter beskrev att otrygghet, i form av konflikter på arbetsplatsen, var en 

orsak till USD. Respondent nr 3 hade arbetat inom barnomsorgen i många år. Utan förvarning 

fick hon besked att hon hade omplacerats, mot sin vilja, till en tjänst hon ansåg sig 

överkvalificerad för. Detta blev ett chockartat besked och hon kände sig mycket orättvist 

behandlad och beskrev det så här: 

 

R3: För Försäkringskassan skickade mig till en företagshälsovård på en sån där utredning för att se om jag kan 

få sjukbidrag. Eh … och där står det då att … att den chocken jag fick, det var liksom traumatiskt för mig. Så det 

var en bidragande orsak till att jag hamnade i det tillståndet som jag gjorde. För jag blev så illa behandlad, och 

det tycker jag. 

 

Respondent nr. 6 hade haft chefsbefattning i offentlig verksamhet. Hon beskrev att det fanns 

fler orsaker till USD, men en långdragen konflikt med en anställd hade påverkat henne 

negativt. Det väckte otrygghet eftersom hon inte hade kunnat lita på sina anställda. Så här 

uppfattade hon orsaken till varför hon blivit sjuk:   

 

R6: … Vad som var vad, det liksom vilket som vägde tyngst vet jag ju inte. Då skyllde jag ju allt på, framförallt 

den här konflikten då, men så här i efterhand så vet jag ju att det inte bara var det. Fast det var ju en stor bit. 

Det var det. 
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När vi tolkade intervjuerna fann även vi att otrygghet i arbetet var en viktig komponent för 

samtliga respondenter. Otrygghet i arbetslivet kan gestalta sig olika. Till exempel kan 

oförutsägbara förändringar och/eller omorganisationer ha en splittrande verkan på den sociala 

samvaron och bilda grogrund för konflikter, vilka har en söndrande effekt på arbets-

kamraterna sinsemellan (Eriksson, et al., 2003). Andra otrygga omständigheter kan handla om 

anställningsformen som utgör en riskfaktor. I dag blir deltider, timanställningar och 

projektanställningar på arbetsmarknaden allt vanligare. Det har även blivit svårare att påverka 

sina egna arbetsvillkor. Många upplever tidspress och de upplevda psykiska kraven ökar 

(Theorell, 2003). Flertalet respondenter påtalade liknande erfarenheter. Osäkra 

anställningsförhållanden såsom timanställning, vikariat och omplacering nämndes som en 

stressfaktor. Respondent nr 7 hade haft ett vikariat som enhetschef. Hon kände sig pressad av 

att hela tiden visa sin duglighet då hon ville få vikariatet förlängt. Så här beskrev hon 

situationen:  

 

R7: Det är väl också… att gå som vikarie, man ska ju alltid visa framfötterna. Man ska ju liksom visa att man 

klarar detta. Annars det kanske inte blir förlängt och alltihopa. Det är väl också en press på sig när man går 

som vikarie att ... man ska visa att man klarar detta.  

 

Respondent nr 1 var i en liknande situation. Hon hade jobbat inom reklambranschen och var 

anställd på timtid samtidigt som hon gick en distansutbildning. Av sin arbetsgivare fick hon 

uppdrag på uppdrag och ville då visa sin kapacitet för att få fortsatt förtroende och därmed 

kunna bli anställd. Det ledde till att hon i längre tidsperioder arbetade heltid samtidigt som 

hon även genomförde sina studier. Så här beskrev hon sin situation: 

 

R1: Jag såg inte det som pågick runt mig utan det var bara nåt som var en tid, som jag skulle ta mig förbi. Sen 

skulle det bli lugnt. Sen skulle det bli jättebra, skulle det bli. För då skulle jag ju tjäna pengar och jobba och 

sluta läsa och alltihop det här. Men jag tog mig inte dit. 

 

4.3.3 Inre prestationskrav som påverkar förmågan till gränssättning i arbetet 

Förvisso hör inre prestationskrav som påverkar förmågan till gränssättning i arbetet till 

individens beteende och personlighet, men vi har dock valt att redovisa detta tema under 

avsnittet arbetsmiljö för att belysa hur det kan leda till dysfunktionell gränssättning i 

arbetslivet.  
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När respondenterna själva uttryckte orsakerna till USD var det en respondent (nr 5) som ansåg 

att egna inre prestationskrav var en viktig faktor. Hon beskrev att hon under en längre 

tidsperiod hade arbetat mycket och hade haft svårigheter med att säga nej till nya utmaningar. 

Hon berättade att hon hade varit på väg in i USD tidigare när hon tjänstgjort som områdeschef 

i offentlig förvaltning. Hon bytte emellertid jobb, men i stället för att trappa ner och lyssna på 

kroppens varningssignaler åtog hon sig ännu fler uppdrag. Förutom ordinarie arbetsuppgifter 

på heltid, tackade hon ja till fackliga uppdrag och handledarskap. Utöver detta studerade hon 

deltid på universitetet. Hon uttryckte det så här: 

 

R5: … Egentligen nu när jag ser tillbaka på det så skulle jag nog aldrig ha tagit det jobbet för jag var på väg 

redan då, men det liksom såg jag inte utan jag bara tog på mig mer och mer och liksom… 

 

I vår analys såg vi att inre prestationskrav var en stark drivkraft hos de flesta respondenter när 

de ville visa sin duglighet. Höga prestationskrav är en riskfaktor vilket bekräftas av både 

Hallsten (2001) och Perski (2006). De menar att individer som kopplar egenvärde med 

prestation har svårt att vara nöjda med sin arbetsinsats och uppnått resultat. De ställer ofta 

högre krav på sig själva än på sin omgivning. Respondent nr 5 bekräftade det när vi frågade 

om hon ställde höga krav på sig själv i sin arbetsroll. 

 

R5: Ja, det har jag gjort. Jätte. Jag har… jag ställde höga krav på mig att jag skulle bli den bästa sköterskan 

som fanns och när jag jobbade som chef så skulle jag ju bli den bästa chefen som fanns… och dom finns inte.  

 

Höga inre prestationskrav innebär ofta svårigheter med gränssättningen i arbetet och i valet av 

vilka arbetsuppgifter man åtar sig. Detta kunde vi se hos några av respondenterna utifrån vår 

tolkning. Hallsten et al. (2002) beskriver att individer med starkt engagemang och problem 

med gränssättning kan, för att visa sin duglighet, åta sig arbetsuppgifter som de inte har 

tillräcklig kunskap för, vilket kompenseras med en stark drivkraft och stort engagemang. 

Respondent nr 7 redogjorde att hon i vissa hänseenden saknade viss kompetens för 

arbetsuppgiften. Hon fick ofta använda fritiden till att inhämta faktakunskaper. Hon uttryckte 

det så här: 

 

R 7: Skulle jag upp och argumentera mot … nån chef, var jag tvungen att ha detta, så var jag tvungen att sätta 

mig och läsa för att veta vad jag skulle … och varför.  

 

En gränssättningsproblematik kan också vara när man har höga krav på sig själv och ett arbete 

med otydliga ramar och gränser. Gränslösa jobb där man själv styr över sin arbetstid och 
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ansvarar för resultat blir allt vanligare i dagens yrkesliv. Individer som har problem med 

gränssättning kan bli absorberade av sina uppgifter och de driver sig att jobba åtskilligt mer än 

vad arbetet formellt kräver (Allvin, 2006). 

 

Respondent nr 6 beskrev hur svårt hon hade att avgränsa sig från sitt arbete. Hon hade haft en 

chefsbefattning i offentlig verksamhet. Som chef i denna position fick hon ett stort 

ansvarsområde med höga krav. Hon kände sig inte rustad för uppgiften och hade behövt stöd 

från ledningen vilket uteblev. I arbetsbeskrivningen fanns även en överenskommelse att hon 

skulle ständigt ha jour och vara tillgänglig. Det upplevde hon som mycket pressande. Hon 

sammanfattade det så här: 

 

R6: Man skulle sköta sig själv och så skulle man kunna allting, vara delaktig i allting och driva allting och jag 

fixade inte det där. 

 

Resultatet i detta avsnitt visar att arbetet var en utlösande faktor och bidrog till USD. Vi 

kopplar detta dels till respondenternas arbetssituation, men också till deras inre 

prestationskrav. De flesta av respondenterna hade en gränssättningsproblematik och 

prestationsbaserad självkänsla vilket utgör bakomliggande faktorer till USD. 

 

4.4 Sammanfattning 

Utifrån vårt syfte rubricerades resultatet in i tre avsnitt. Dessa avsnitt delades upp i olika 

teman, dels utifrån respondenternas egna utsagor, dels utifrån vår tolkning. Utlösande faktorer 

som orsak till USD kopplas vanligen till arbetet och de flesta respondenter uttalade detta, men 

resultatet visar även att omständigheter i privatlivet kan vara en utlösande faktor. I vår 

tolkning konstaterade vi att arbetslivet och påfrestande omständigheter i privatlivet var 

utlösande orsaksfaktorer.  

 

Bakomliggande faktorer verkade också ha betydelse. Under intervjuernas gång 

kompletterades utsagorna och respondenterna konstaterade att även bakomliggande faktorer i 

personligheten var av betydelse. Detta erfor även vi i vår tolkning. Bakomliggande faktorer 

som exempelvis påfrestande och belastande händelser i uppväxten kan har präglat 

respondenternas personlighet, och om möjligt varit ännu viktigare orsak till USD. Detta 

verkar ofta leda till oförmåga att sätta gränser för sig själv och sin omgivning. Om denna 
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förmåga till gränssättning är reducerad d.v.s. dysfunktionell gränssättning, tycks utrymmet att 

hantera utlösande faktorer vara begränsat.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att USD är en komplex problematik. Det tycks inte 

bara finnas en orsak utan personligheten och hela livssituationen, både i nutid men också i 

dåtid, verka inverka på utmattningsprocessen. 

 

4.5 Bohlin-Hogen-Henner modellen 

Denna modell baseras utifrån respondenternas utsagor samt från vår analys av materialet. 

Modellen visar olika exempel på bakomliggande faktorer som kan påverka hur individen 

hanterar potentiella utlösande faktorer  

 

På kommande sidor presenteras Bohlin-Hogen-Henner modellen vars syfte är att åskådliggöra 

studiens resultat. 
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Figur 1. Grundmodell Illustrationer: Lasse Björklund, Tecknarbaren 

4.5.1 Grundmodell 

Grundmodellen illustreras dels som en behållare (A) innehållande vätska med potentiellt 

utlösande faktorer, dels som en bägare (B) som är fylld med en viss mängd kompakt innehåll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bägaren (B) är uppdelad i två separata sektioner och beskriver bakomliggande faktorer. 

Längst ner i bägaren finns alltid en viss mängd kompakt massa och detta innehåll skildrar 

individens personlighet som kan delas upp i flera delar. Utrymmet som finns ovanför 

personlighet i bägaren illustrerar individens gränssättningsförmåga. Detta är det utrymme 

eller kapacitet som individen disponerar att hantera krav och stimuli.  

 

Ovanför bägaren finns behållare (A) fylld med vätska som symboliserar krav och stimuli från 

privat- och arbetsliv. Dessa potentiellt utlösande faktorer kan variera över tid och intensitet. 
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Figur 2. Exempel 1 Funktionell gränssättning: Illustrerar hur en person med funktionell gränssättning 

hanterar potentiellt utlösande faktorer från privat- och arbetsliv  

4.5.2 Funktionell gränssättning 

Utifrån grundmodellen åskådliggörs hur en individ med funktionell gränssättning hanterar 

potentiella utlösande faktorer (se figur 2). Figuren visar hur krav och stimuli droppar från 

behållaren av potentiella utlösande faktorer, i form av privat- och arbetsliv, ner i bägaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

När dropparna av krav och stimuli landar i bägaren finns här gott om plats att inrymma 

vätskan. Detta indikerar att individen har en hög kapacitet att hantera yttre påfrestningar och 

en funktionell gränssättningsförmåga. Individens personlighet som innefattar uppväxt och 

upplevda händelser är inte tungt belastad vilket tycks reducera risken för 

utmattningssyndrom.  
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Figur 3. Exempel 2 Dysfunktionell gränssättning: Illustrerar hur en person med dysfunktionell 

gränssättning misslyckas med att hantera potentiellt utlösande faktorer från privat- och arbetsliv. 

4.5.3 Dysfunktionell gränssättning 

Utifrån grundmodellen åskådliggörs nedan hur en individ med dysfunktionell gränssättning 

hanterar potentiellt utlösande faktorer (se figur 3). Figuren visar hur potentiella utlösande 

faktorer i form av krav och stimuli från privat- och arbetsliv droppar ner i bägaren (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När dropparna av krav och stimuli landar i bägaren får vätskan inte tillräckligt med plats utan 

svämmar över bägarens kanter. Anledningen kan bland annat vara påfrestande belastande 

händelser i uppväxten som tycks resultera i oförmåga att tillgodose egna behov och ett 

utvecklande av prestationsbaserad självkänsla som påverkar individens personlighet och 

ockuperar ett större utrymme i bägaren. På grund av individens dysfunktionella gränssättning 

är gränssättningsförmågan starkt reducerad vilket får till följd att vattnet i behållaren (B) 

rinner över. Uttrycket ”droppen som får bägaren att rinna över” blir relevant. Konsekvensen 

av att bägaren svämmar över blir här synonymt med utmattningssyndrom.  
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5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion  

Utifrån syftet att undersöka individens uppfattning, samt själva försöka förstå orsakerna till 

utmattningssyndrom (USD) på ett djupare plan utgick vi från individens personlighet, den 

sociala närmiljön (privatliv) och arbetsmiljön (arbetsliv). Den samlade bilden utifrån analysen 

är att dysfunktionell gränssättning var ett genomgående tema. Alla respondenter hade 

svårigheter med gränssättningen vilket präglade deras förhållningssätt till sig själva, privatliv 

och arbetet. 

 

Litteraturen gjorde oss varse att de flesta förklaringsmodeller för USD ofta fokuserar på 

utlösande faktorer, vilka relateras till arbetsmiljön. Bakomliggande faktorer i personligheten, 

ges inte samma utrymme, trots att detta ökar individens sårbarhet främst på ett omedvetet plan 

(Brattberg, 2007). Vi menar att dysfunktionell gränssättning ofta kan härledas till 

bakomliggande faktorer vilka speglar individens förhållningssätt till sig själv och sin 

omgivning och utgör dennes personlighet. En sådan personlighetstyp är det Brattberg (2007) 

kallar för göra - människor. Individer med sådan personlighet riskerar att bli gränslösa i sitt 

görande och har ofta en ändlös empati för andras problem och behov men inte lika stor 

förståelse för sina egna. Ofta kopplas egenvärdet ihop med prestation i form av 

prestationsbaserad självkänsla. Individen identifierar sig och värderar sig själv då genom sina 

prestationer. Behovet av bekräftelse är stort och oron för att inte duga kan verka som en stark 

drivkraft (Hallsten, 2001; Perski, 2006). 

 

Det finns förvisso många olika orsaker till varför individer utvecklar dessa gränslösa och 

prestationsbaserade beteendemönster, men en bidragande faktor är påfrestande och belastande 

livshändelser, speciellt under barnaåren (Brattberg, 2006; Perski, 2006). Under våra intervjuer 

framkom att flera respondenter upplevt traumatiska händelser som gett känslomässiga 

avtryck, vilka kan ha bidragit till dysfunktionell gränssättningsförmåga. En annan viktig 

iakttagelse gjordes under analysprocessen. Flertalet av respondenterna hade under barndomen 

tagit på sig en medlarroll i sin grundfamilj. Därigenom försökte de upprätthålla en form av 

balans i familjens känslomässiga klimat. Rollen som stämningskatalysator kan innebära att de 

som barn inte fått rätta förutsättningar att utveckla känslolivet eller förmågan till 
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gränssättning. Denna anpassningsbarhet kan innebära att individen utvecklar ändlös förståelse 

vilket ofta leder till ett gränslöst förhållningsätt senare i vuxenlivet (Brattberg, 2007).   

 

Samhället idag blir mer och mer individualistisk och valsituationerna blir allt fler. Dagens 

arbetsmarknad bygger på större flexibilitet än tidigare. Arbetsvillkoren har blivit osäkrare och 

ramarna otydligare, vilket innebär att individen förväntas ta ett större personligt ansvar 

(Allvin, 2006). Även i föräldrarollen och det sociala livet har förändringar skett. Större krav 

ställs på individens initiativförmåga och engagemang i alla tänkbara sammanhang. Att detta är 

riskfaktorer till USD kan vi konstatera utifrån uppsatsens resultat. Svårighet att sätta gränser, 

ha höga prestationskrav och gränslöst engagemang visade sig ge näring åt drivkraften att 

överprestera och bevisa sin duglighet. 

 

Utifrån resultaten kan vi även koppla det som Perski (2006) beskriver; duktig flicka – 

syndromet, vilket har relevans utifrån ett genusperspektiv. Kvinnor lär sig tidigt under 

uppväxten att vara duktiga, samtidigt som det finns en förväntan att de ska vara 

anpassningsbara och ta hand om andra. Vi såg att flertalet av respondenterna, tog på sig ett 

stort ansvar i hemmet och var familjens sammanhållande länk, samtidigt som de skulle klara 

av sin egen yrkesroll. Detta kan utvecklas till ett riskbeteende när man främst tillgodoser 

familjens och närståendes krav och förvägrar sig egna behov av t.ex. återhämtning. Denna 

relationsstress som inbegriper dessa omsorger och åtaganden blir ytterligare en riskfaktor 

(Währborg, 2002). 

 

5.2 Metoddiskussion 

För att fånga respondenternas upplevelser valde vi en kvalitativ metod som gav möjlighet att 

uttrycka både känslor och tankar kring utmattningstillståndet (Bryman, 2002). Under 

urvalsprocessen var vi tvungna ändra strategi, vilket resulterade att enbart kvinnliga 

respondenterna med närbesläktade stressrelaterade diagnoser deltog. Svårigheten att få 

intresserade respondenter kan ha flera orsaker. En möjlig anledning kan vara att intresserade 

presumtiva respondenter ej haft en tydlig diagnos för USD enligt Socialstyrelsens riktlinjer 

från 2003 och därigenom tvekat att delta i studien. Trots det anser vi att intervjumaterialet 

blev relevant för vårt syfte. 
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De data vi samlade in resulterade i ett stort textmaterial. Intervjumanualen som utformades 

utifrån en både tematisk och dynamisk intention bidrog till en öppenhet för respondenterna att 

förmedla sina berättelser. Vi kunde ha varit mer strukturerade under själva intervjuerna för att 

minska mängden oväsentlig information. Å andra sidan innebar det att validiteten stärktes då 

respondenterna delgav oss sina erfarenheter på ett sådant trovärdigt och tillitsfullt sätt. Vi fann 

relevanta meningsbärande enheter för kodning och kondensering utifrån de frågeställningar vi 

hade. För att uppfylla vårt syfte och belysa problematiken utifrån olika nivåer analyserades 

materialet från två olika perspektiv, dels utifrån respondenternas utsagor, dels utifrån vår 

tolkning av textmassan och litteraturen.  

 

5.3 Framtida forskning 

Många studier inom USD och stressrelaterad psykisk ohälsa pågår. Forskning på andra 

orsakssamband än de som vi tagit upp i litteraturbearbetningen, t.ex. biologiska/kemiska 

förklaringar, har presenterats i olika publikationer.  

 

För framtida studier vore det intressant att undersöka om det föreligger skillnad mellan mäns 

respektive kvinnors upplevelse av orsaker till USD. I och med att vår studie innefattar enbart 

kvinnor och att vi därigenom kan se typiska riskfaktorer utifrån ett genusperspektiv, så kan 

frågan ställas om sårbarheten ser likadan ut för båda könen. Det vore även intressant med 

fortsatta studier som har fokus på ungdomar och USD. Vilka riskfaktorer och orsakssamband 

skulle man då kunna hitta gentemot denna grupp?  

 

5.4 Slutsats 

I den samlande bilden av respondenternas utsagor och utifrån vår tolkning såg vi hur 

gränssättningsproblematiken bildade ett gemensamt mönster och var en viktig orsaksfaktor i 

utmattningsprocessen. Vad menas då med gränssättningsförmåga? Ofta syftar det till 

oförmågan att kunna säga nej, men det är bara en sida av myntet. Det handlar lika mycket om 

att kunna säga ja vid rätt tillfälle! Denna problematik definierar vi som dysfunktionell 

gränssättning, vilket är det tema som genomsyrade uppsatsens resultat.  
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Vi kan konstatera att orsakerna till USD är en komplex problematik. Påfrestningar kopplade 

till arbetet och den sociala närmiljön är ofta utlösande faktorer, men viktiga komponenter som 

mer bör tas i beaktande är de bakomliggande faktorerna som påverkar individens personlighet 

som vi beskriver i vår modell på sidan 32 och 33. 

 

 Vi har insett att uttrycket ”utbränd” fortfarande är befäst hos de flesta, även inom hälso- och 

sjukvården, trots att andra direktiv från Socialstyrelsen finns sedan flera år tillbaka 

(Socialstyrelsen, 2003). Vi har även förstått att det funnits uppenbara brister i både 

diagnostisering och rehabilitering av USD. Detta bekräftas av flera artiklar i Läkartidningen, 

vilka beskriver bland annat att USD fortfarande diagnostiseras godtyckligt, snarare än genom 

vetenskaplig evidens (Ahlborg et al.; Lytsy & Westin 2008).  

 

Vår ambition har varit att öka förståelsen om USD och vilka faktorer som påverkar och bidrar 

till utmattningsprocessen. Vi ser naturligtvis inte alla aspekter kring problematiken utifrån 

denna begränsade studie. Förhoppningsvis kan ändå nyttan vara att utifrån ett hälso-

pedagogiskt perspektiv, tydliggöra vikten av att i mötet med individer med USD, sker utifrån 

ett helhetsperspektiv och att hänsyn tas till bakomliggande faktorer. Fokus bör alltså vila på 

ett mer icke-reduktionistiskt synsätt, eller för att använda sig av ett metaforiskt uttryck: 

 

I stället för att enbart söka orsakerna i den droppe som får bägaren att rinna över, bör man även söka 

orsakerna i själva bägaren, där hela livssituationen, alla erfarenheter och personlighet är samlade.  
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Intervjumanual     Bilaga 1. 

 
Allmän information 
Vårt syfte 

Undersökningen är konfidentiell 

Möjlighet att avbryta intervjun 

Vi skickar utskrift av intervjun 

 

Bakgrund 

Födelseår 

Familjesituation 

Hur länge har du varit sjukskriven? 

Hur ser det ut idag? 

 

Arbetsmiljö  

Forskningsfrågor  
Hur påverkar arbetsförhållandena risken att utveckla utmattningssyndrom? 

 

Intervjufrågor 

Arbetssituation 

Beskriv din arbetsplats, omväxlande- enformigt 

Arbete med människor – ensam – i grupp 

Fysisk – psykisk arbetsmiljö, trygghet – anställning – kamrater - ledning 

Tillräckliga resurser ekonomiska – tidsmässiga – kunskapsmässiga - personliga 

Utbildning 

Engagemang, drivkraft 

 

Arbetskrav  
Prestationskrav  

Ökade - minskande arbetsuppgifter 

Lugnt - stressigt tempo, övertid 

Omorganisationer, förändringar i personalstyrkan minskad – ökad - oförändrad 

Viktigt med kontroll och/eller prestation 

Trygg i arbetsrollen 

Förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar 

 

Egen kontroll  
Möjlighet till vidareutveckling - fortbildning 

Disposition av arbetsdagen – arbetstakt – arbetsfördelning – start/sluttider – raster – semester 

Gränssättning, svårt att säga nej 

 

Socialt stöd  
Förhållande till arbetskamrater – arbetsledning, respekt – trygghet 

Mobbing 

Möjlighet att prata med någon 

 

 



 

 

 

 

Personlighet  

Forskningsfrågor  

Hur påverkar typen av personlighet risken för utmattningssyndrom/utmattningsdepression? 

Hur påverkar typen av självkänsla risken för utmattningssyndrom/utmattningsdepression? 

 

Intervjufrågor 

Beskriv dig som person 

Bra – dåligt självförtroende (duga det man gör) 

Bra – dålig självkänsla (duga som man är) prestationsbaserad 

Förmåga att tillgodose sina egna behov, förmåga att ta emot hjälp 

Förmåga att sätta gränser 

Förmåga att stå upp för sina åsikter 

Förmåga att ställa krav på andra 

Ställa höga krav på sig själv 

Stresskänslighet före – efter sjukskrivning 

Vad har präglat personligheten 

Vilken personlighet hade du som barn 

 

Social miljö  
Forskningsfrågor  
Hur viktigt är socialt stöd för individen? 

Påverkar andras åsikter om utmattningssyndrom/utmattningsdepression individer med 

diagnosen? 

Kan förekomsten av belastande traumatiska händelser öka känsligheten att utveckla 

utmattningssyndrom/utmattningsdepression? 

 

Intervjufrågor 

Fördelning av hemarbete matlagning – städning – handling – passning av tider/åtagande 

Socialt umgänge - omgivningens krav - åsikter 

Förekomst av socialt stöd 

Uppväxten/barndomen  

Skolan (koncentrationssvårigheter) – kamrater 

Upplevda svåra händelser och/eller förluster 

 

Utmattningssyndrom/Utmattningsdepression  

Forskningsfrågor  
Vet individen vilka mekanismer som utlöser sjukdomstillståndet? 

 

Intervjufrågor 

Beskriv känslan inför sjukdomsförloppet 

Hade du kunnat motverka utmattningssyndromet/utmattningsdepressionen 

Vad tror du är grundorsaken till att du är sjuk? 

Uppfattar du grundorsaken lika i dag som när insjuknade? 

 

Sammanfattning  

Ge möjlighet att ändra – lägga till – dra ifrån   
 



 

 

 

 

Brev till kontaktperson     Bilaga 2. 

 

angående intervjustudie kring Utmattningssyndrom/Utmattningsdepression  

och individens egen upplevelse av sitt sjukdomstillstånd. 

 
Enligt förfrågan om din medverkan som kontaktperson översänder vi härmed information och 

syfte med vår studie. 

 

Undersökningen är ett vetenskapligt arbete som genomförs inom ramen för C – kurs i 

Hälsopedagogik på Karlstads Universitet. Vi som genomför och ansvarar för undersökningen 

är Monika Henner, friskvårdskonsulent/studerande och Karin Bohlin Hogen, studerande. Vår 

handledare är Stefan Wagnsson, doktorand i Pedagogik på Karlstads Universitet.  

De deltagare vi önskar intervjua ska enligt kriterierna vi ställt ha diagnosen 

Utmattningssyndrom i första hand och i andra hand diagnosen Utmattningsdepression. 

Kriterierna för diagnosen enligt Socialstyrelsens rapport ”Utmattningssyndrom – 

stressrelaterad psykisk ohälsa”, 2003.  

Respondenterna ska också ha varit sjukskrivna minst 6 månader. 

 

För att få ett urval av respondenter ber vi dig att sända följebrev, informationsbrev samt 

svarstalong och svarskuvert till de patienter du anser vara lämpliga för denna intervju. 

För att minimera din arbetsinsats i denna studie bifogar vi ett följebrev som du kan använda 

vid kontakt med dina patienter. 

 

Det material som ska skickas till patienten är: 

Följebrev (underskrivet av dig) 

Informationsbrev 

Svarstalong 

Svarskuvert 

 

Har du ytterligare frågor kring studien, kontakta oss gärna på tel. eller via mail. 

Svar av respondenterna önskas senast den 7 mars. 

Vi är mycket tacksamma för din medverkan och ser fram emot 

att få ta del av de erfarenheter och tankar som dessa patienter har kring sitt 

sjukdomstillstånd och sin diagnos. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Monika Henner    Karin Bohlin Hogen   Stefan Wagnsson 

 

0570-146 80     0554-170 01    054-700 1499 

0706-65 30 10    0705-17 00 85    

monika.henner@arvika.se  karihoge01@student.kau.se                     stefan.wagnsson@kau.se 

 

  

mailto:monika.henner@sunne.se
mailto:hogenhogen@xpress.se
mailto:stefan.wagnsson@kau.se


 

 

 

 

Följebrev      Bilaga 3. 

 

Till Dig som har diagnosen 

utmattningssyndrom/utmattningsdepression   
  

  

  

Genom en förfrågan från Karlstad universitet vidarebefordrar jag här ett följebrev. 

Förfrågan gäller om Du vill delta i en intervju inom ramen för en C-uppsats i ämnet 

Hälsopedagogik med syfte att undersöka individens egen upplevelse av sitt sjukdomstillstånd. 

Mer information finns i bifogat brev. 

 

Karlstad universitet har inga uppgifter om vilka patienter som kontaktas. 

Du avgör själv om Du vill delta i undersökningen och meddelar i så fall detta genom att 

använda svarstalongen och skicka in i bifogat svarskuvert. 

Vill Du inte delta i undersökningen behöver Du inte lämna något svar eller meddelande. 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 



 

 

 

 

      Bilaga 4. 

 

Till Dig som har diagnosen 

utmattningssyndrom/utmattningsdepression   

  

  

  
Vill Du delta i en undersökning om människors upplevelser vid psykisk ohälsa? Vi kommer 

att intervjua 6 – 8 personer med diagnosen utmattningssyndrom/utmattningsdepression och 

som varit sjukskrivna minst 6 månader. Syftet med studien är att undersöka individens egen 

upplevelse av sitt sjukdomstillstånd.  

 

Du avgör själv om du vill vara med i undersökningen eller inte. Om Du väljer att delta ber vi 

Dig fylla i bifogad svarstalong och posta den i bifogat kuvert senast den 7 mars 2007. Vi 

kommer sedan att ta kontakt med Dig för att komma överens om tid och plats för intervjun.   

 

Undersökningen är ett vetenskapligt arbete som genomförs inom ramen för C – kurs i 

Hälsopedagogik på Karlstads universitet. Vi som genomför och ansvarar för undersökningen 

är Monika Henner, friskvårdskonsulent/studerande och Karin Bohlin Hogen, studerande. Vår 

handledare är Stefan Wagnsson, doktorand i Pedagogik på Karlstads universitet.  

 

Intervjuerna kommer att genomföras under mars och april 2007. Intervjuerna omfattar  

ca 1 timme och kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ut. All intervjumaterial 

kommer att behandlas konfidentiellt. Inga enskilda personer kommer således att kunna 

identifieras i sammanställningen av resultatet.   

 

Om du bestämmer dig för att delta och i ett senare skede vill avbryta ditt deltagande behöver 

du inte ange något skäl till detta.  

 

Om du vill veta mer av undersökningen tag gärna kontakt med oss.  

 

Tack på förhand!  

  

  

Monika Henner      Karin Bohlin Hogen  

0570-146 80      0554-170 01  

0706-65 30 10     0705-17 00 85 

monika.henner@arvika.se                karihoge01@student.kau.se   

 

 

Stefan Wagnsson 

054-700 1499 

stefan.wagnsson@kau.se 
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