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Inledning 
Nästan dagligen diskuteras och debatteras negativ stress och 
utbrändhet i media. Den ena larmrapporten efter den andra 
berättar om hur vår psykiska och fysiska hälsa försämras på 
grund av den ökade stressen i samhället. Stress beskrivs som en 
ny folksjukdom och det är inte bara vuxna som berörs utan även 
ungdomar och barn. Till följd av detta bryter många människor 
ihop - vi brukar säga att de ”går in i väggen” eller att de är 
”utbrända”. Många orkar helt enkelt inte arbeta längre och blir 
sjukskrivna.  

I den här uppsatsen ligger emellertid inte det huvudsakliga 
intresset på att se på utvecklingen från ett välmående arbetsliv till 
utbrändhet. Tvärtom syftar jag beskriva ”vägen tillbaka”, det vill 
säga vägen från utbrändhet till en fungerande vardag, om än en 
ny sådan där individen känner att hon eller han ”kommit 
tillbaka” och fått in en livsrytm igen. I den nya vardagen ser jag 
att personerna har någon form av sysselsättning, som antingen är 
samma som den innan utbrändheten eller en annan.  

Den här studien är kvalitativt tolkande, eftersom jag 
intresserar mig för individen som subjekt och dennes strategier 
för att ta sig ur utbrändheten. Analysen utgår från sex 
djupintervjuer med personer som erfarit utbrändhet och som 
mer eller mindre ”kommit tillbaka”. Kvalitativ forskning kan 
bland annat ge kunskaper som kan utnyttjas i arbetet för att 
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förbättra människors situation.1 Min förhoppning är att den här 
uppsatsen ska peka på vad som är viktigt i ”vägen tillbaka” så att 
vi kan underlätta för en ”smidigare” väg mot välmående.  

Bakgrund 

Aleksander Perski, docent i medicinsk psykologi och ansvarig för 
”Stressmottagningen” vid Karolinska Institutet, menar att det 
redan på 1970-talet talades om en ökande stress i samhället trots 
att den inte hade ökat. Han menar att studier snarare visar att 
både de psykosociala och de fysiska arbetsföhållandena 
förbättrades i Sverige under 1970-80 talen. Förändringen kom i 
början av 1990-talet, med ökad förekomst av svår oro, 
sömnrubbningar och trötthet hos män och kvinnor. I Perskis 
ordalag blir det däremot rätt att säga att vi blivit mer stressade 
under det senaste decenniet. Förändringen sammanfaller med 
Sveriges anpassning till EU, sämre fungerande trygghetssystem, 
ökad arbetslöshet (från tre till cirka tio procent) med återföljande 
oro i arbetet.2 Stressen har emellertid inte enbart ökat för 
personer som är sysselsatta, utan även för de som är uppsagda 
och arbetslösa. De upplever motsvarande stress som personer 
med hög arbetsbelastning. Detta eftersom människor påverkas 
av negativ stress oavsett om de har ett krävande arbete eller om 
de inte har något arbete alls.3 

                                                           
1 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997),  s. 
18. 
2 Töres Theorell i Forskningsrådnämnden, Jäktad, pressad -  
utbränd? /källa/52, (Falköping, 2000), s. 11 ff.  
3 Bosse Angelöw, Konsten att hantera stress (Falun, 2000), s. 11.  
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Ett sätt att få en bild över dagens stress i samhället är att titta 
på statistik över sjukskrivningar. Två tredjedelar av alla som är 
sjukskrivna på grund av psykiska problem är utbrända enligt en 
studie från Karolinska sjukhuset.4 Sjukskrivningar med psykiska 
diagnoser, bland annat utbrändhet, är de som ökat mest under de 
senaste åren. De utgör 25 procent av samtliga 
långtidssjukskrivningar. Alecta (tidigare försäkringsbolaget SPP) 
har presenterat statistik över långtidssjukskrivningar (det vill säga 
sjukskrivningar i mer än ett år) för år 2000 bland sina 
försäkringstagare. Den visar att diagnoserna utbrändhet och 
reaktion på svår stress fyrdubblades på bara fyra år fram till år 
2000. Ökningen av de som fick diagnosen utbrändhet var störst 
bland personer under 35 år. Om man jämför Alectas siffror för 
långtidssjukskrivningar under januari 2000 med motsvarande 
siffra för januari 2001 så har antalet långtidssjukskrivna med 
diagnoserna depression, utbrändhet och annan svår stress ökat 
med hela 63 procent.5  

Färsk statistik har också kommit ut genom regeringens 
rapport ”Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet”. Enligt denna har 
långtidssjukskrivna ökat med 25 procent bara sedan förra året. 
Den visar att det förhåller sig värst på de stora 
kvinnodominerande arbetsplatserna i den offentliga sektorn. 
Överhuvudtaget står kvinnorna för 63 procent av de långvariga 
sjukskrivningarna. Det har också visat sig att det bara är på vissa 
arbetsplatser som sjukfrånvaron ökat. Man tål högre tempo och 

                                                           
4 Mart Jürisoo, Burnout (Stockholm, 2001), s. 13 ff. 
5 Gunilla Lockne, Stress och utbrändhet, kvartalsskrift, häfte 2 
(Stockholm, 2001), s. 30 ff.  
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arbetstakt om man uppfattar sig ha egen kontroll och känner att 
man betyder något och kan påverka.6  

Även Kristina Orth-Gomér, professor i samhällsmedicin och 
chef för avdelningen för preventiv medicin vid Karolinska 
Institutet, framhåller att möjligheter till kontroll och 
beslutsutrymme har betydelse och inverkan på individens 
upplevelse av stress. Hon menar att modern stressforskning visar 
att stress är vanligare i de lägre sociala grupperna än i de högre 
och detta i synnerhet om individens möjligheter till kontroll är 
små och beslutsutrymmet litet. Orth-Gomér redogör också för 
att kvinnors stressmönster och stressupplevelser är förvånansvärt 
litet undersökta, särskilt i relation till ohälsa.7 Min 
litteraturgenomgång visar att förhållandevis mycket av dagens 
forskning av stressrelaterade besvär och utbrändhet använder sig 
av krav och kontroll som två analysvariabler. Robert Karasek 
och Töres Theorell har utvecklat en modell, krav/kontrollmodellen, 
som innehåller de komponenter som de menar påverkar 
stressituationen inom en organisation. Mer om denna går att läsa 
under rubriken ”Orsaker till utbrändhet”.   

Stressens många ansikten  
Töres Theorell, professor vid avdelningen för stressforskning på 
Karolinska Institutet, menar att ordet stress har fått så många 
betydelser att det nästan blivit svårt att använda. Han redogör för 
att det inom vetenskapen både finns en medicinsk och en 
                                                           
6 Christina Olsson, ”Att vara behövd är viktigt för hälsan”, Östgöta 
Correspondenten, 08.01.2002, s. A7.   
7 Kristina Orth-Gomér i Jäktad, pressad -  utbränd?, s. 26. 
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psykologisk tankemodell som kan förklara vad stress är.8 Till den 
medicinska modellen hör Hans Selyes förklaring på stress. Selye 
brukar ses som förgrundsgestalten bakom stressforskningen och 
1936 beskrev han för första gången stress som en påfrestning på 
levande organismer.9 Även Selye beskriver hur svårdefinierat 
begreppet stress är, bland annat därför att det som upplevs som 
stress för en person inte behöver vara det för en annan. Krav 
och påfrestningar som skilda människor möter kan också vara 
mycket olikartade trots att samtliga har en stresspåverkan. 
Däremot menar Selye att kroppen svarar på ett stereotypt sätt på 
dessa stressituationer. Han talar om att det finns en distinktion 
mellan stressorer och stress och hans definition av stress lyder: 
“Stress is the nonspecific response of the body to any demand made upon 
it.”10 Stressorer är ett samlingsbegrepp för de faktorer som 
åstadkommer stress och exempel är spänning, tryck, hot, fara 
eller annan påfrestning som orsakar stress.11 

Hans Selyes undersökningar har således visat hur kroppen 
bemöter en påfresting. Då kroppen utsätts för en utmaning eller 
ett hot prioriterar den att skaffa fram energi till hjärnan och 
skelettmusklerna. I och med detta går det återuppbyggande 
systemets aktivitet ned och vi blir mindre känsliga för smärta. 
Andra konsekvenser är att blodet blir mer trögflytande i syfte att 

                                                           
8 Theorell i Jäktad, pressad -  utbränd?, s. 12.  
9 Hans Selye, Stress without distress (Philadelphia, 1974), s. 38. 
10 Selye, s. 26 ff.  
11 Theorell i Jäktad, pressad -  utbränd?, s. 19.  
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skydda oss från förblödning. Stress kan således definieras och 
beskrivas utifrån medicinska termer.12  

Utöver den medicinska stressmodellen finns som nämnts den 
psykologiska modellen. Forskarna Richard S. Lazarus och Susan 
Folkman definierar psykologisk stress med följande ord: 

 
Psychological stress is a particular relationship between 
the person and the environment that is appraised by the 
person as taxing or exceeding his or her resourses and 
endangering his or her well-being. 

  
Utgångspunkten i definitionen är att stress uppstår i ett speciellt 
samspelet mellan individ och omgivning. Individen upplever att 
situationen är en påfrestning eller överskrider hans eller hennes 
resurser och är en fara för hans eller hennes hälsa och 
välmående.13 I det här perspektivet blir förmågan till coping, det 
vill säga individens sätt att klara en påfrestning, viktigt eftersom 
resurserna tas i anspråk i samband med stress. En del i 
hanteringen av en påfrestning är att förklara orsaken till en 
uppkommen stressituation. Vissa av oss förlägger orsaken till 
händelser i livet hos ödet eller hos yttre omständigheter emedan 
andra anser att det är individen själv som ansvarar för hur det 
går. Studier av enäggs- och tvåäggstvillingar som växt upp 
antingen tillsammans eller i skilda familjer visar att vår placering 
av orsaken till en påfrestning (locus of control) mer har att göra 

                                                           
12 Theorell i Jäktad, pressad -  utbränd?, s. 13.  
13 Richard S. Lazarus & Susan Folkman, Stress, appraisal and 
coping (New York, 1984), s. 19.  
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med vuxenlivets erfarenheter än barndomsvillkor och genetiska 
faktorer. Det innebär att vi alltid kan förbättra vårt sätt att klara 
påfrestningar, såsom stress.14  

Positiv och negativ stress 

Länge har man talat om att det finns två olika typer av stress, 
dels en positiv och dels en negativ. Den positiva stressen handlar 
om en meningsfull och lustbetonad ansträngning som inte 
medför skadliga stressreaktioner. Den negativa stressen kan 
innebära att man oroar sig och stressar upp sig för olika 
vardagssituationer eller att man utsätts för kraftig stress under 
lång tid. Ett sätt att skilja mellan dessa olika typer av stress är att 
analysera hur man upplever en aktivitet eller passivitet. Lusten blir 
en vägledare av vad som kan framkalla negativ eller postiv 
stress.15 Ett annat sätt att beskriva dessa två typer är att se att 
positiv stress handlar om en lagom stor utmaning och att man 
känner att man har kontroll över situationen. Den negativa 
stressen uppkommer däremot då vi inte upplever att vi har 
inflytande över det som händer oss.16  

Stress är med andra ord en ospecifik reaktion, inte något 
negativt i sig. Men om stressreaktionen pågår i månader och 
kanske år och individen inte får tillfälla till återhämtning kan 

                                                           
14 Theorell i Jäktad, pressad -  utbränd?, s. 14.  
15 Angelöw, s. 55.  
16 Lena Nevander Friström, Fångad av arbete (Stockholm, 2001), s. 
31.  
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skadeverkningar uppstå. Det är också här som begreppet 
utbrändhet kommer in i bilden.17  

Utbrändhetens många ansikten  
Utbrändhet är ett vetenskapligt ungt begrepp. En av 
förgrundsgestalterna när det gäller teoretiseringen av begreppet 
är psykiatrikern Herbert  J. Freudenberger som första gången 
nämner det i sin studie ”Staff Burnout”.18 Begreppet 
populariserades dock av den amerikanska forskaren Christina 
Maslach som betonar sambandet mellan samhällsutvecklingen 
och långvarig stress. Maslach menar att utbrändhet är ett botbart 
tillstånd och beskriver begreppet som följder: 

 
Utbränning är ett syndrom med emotionell utmattning, 
depersonalisation och nedsatt personlig prestation som 
kan förekomma hos individer som arbetar med 
människor på något sätt. Det är en reaktion på den 
kroniska emotionella påfrestningen i att ha mycket att 
göra med andra människor, särskilt de som har 
bekymmer och problem.19  

 
Maslach menar att kärnan i utbrändhet är emotionell 
överansträngning och åtföljande emotionell utmattning. 
Individen känner sig urlakad och slut och ens emotionella 
resurser är tömda. Begreppet innebär också depersonalisation 

                                                           
17 Theorell i Jäktad, pressad -  utbränd?, s. 13.  
18 Schaufeli, s. 2.  
19 Christina Maslach, Utbränd (Stockholm, 1985), s. 12.  
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med vilket menas att den utbrända får låg uppfattning om andra 
och väntar sig det värsta av dem. Personen blir cynisk och 
förlorar sin empati vilket gör att han eller hon kan uppträda 
föraktfullt och nedlåtande mot andra människor. Ytterligare en 
aspekt av utbrändhet är känslor av nedsatt personlig prestation 
och otillräcklighet.20  

 
Forskarna Wilmar Schaufeli och Dirk Enzmann sammanfattar 
innebörden i utbrändhet som följer. 

 
Utbrändhet är ett långvarigt negativt, arbetsrelaterat, 
sinnestillstånd hos ”normala” individer, framförallt 
karakteriserat av utmattning, olust, en upplevelse av 
nedsatt kapacitet, minskad motivation, och utveckling av 
negativa och destruktiva attityder och beteenden i 
arbetet. Detta psykologiska tillstånd utvecklas gradvis 
men det kan ta lång tid innan individen själv blir 
medveten om det. Det uppstår en situation av bristande 
överensstämmelse mellan ambitioner och verklighet. 
Ofta hamnar individen i en ond cirkel på grund av brist 
på adekvata copingstrategier.  

 
Ovanstående beskrivning visar att utbrändhet är en tillstånd som 
kan drabba alla människor och att det är arbetsrelaterat. Vilken 
typ av arbete som förorsakar utbrändhet nämns dock inte. Ett av 
de viktigaste symtomet vid utbrändhet anses vara utmattning. 
Dessutom infinner sig olustkänslor och upplevelse av nedsatt 

                                                           
20 Maslach, Utbränd, s. 12 ff.  
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funktion och effektivitet. Den utbrända personen blir mindre 
motiverad och får negativa attityder till sin arbetsplats. I och med 
detta uppstår en brist på strategier för att hantera påfrestningarna 
och personen hamnar i en ond cirkel. Bristen på lämpliga 
strategier och lösningar kan ligga hos individen och/eller 
organisationen.21  

De presenterade definitionerna betonar bara arbetslivets 
betydelse för utbrändhet. Det kanske inte är så häpnadsväckande 
eftersom forskningen också främst handlat om utbrändhet i 
samband med arbetet. (Läs mer om detta i avsnittet ”Forskning 
kring utbrändhet”). Men att enbart se utbrändhet ur ett sådant 
perspektiv är idag enligt mångas uppfattningar att förenkla det 
hela. Företagsläkare Mart Jürisoo menar att det finns mycket 
som tyder på att det också finns starka samband med andra 
förhållanden som berör individens totala situation och sårbarhet 
som på sikt kan skapa en utbrändhetssituation.22 Även 
socialpsykolog och docent Bosse Angelöw är av uppfattningen 
att utbränning handlar om ett samspel mellan individuella, 
mellanmänskliga och organisatoriska faktorer23 och läkaren 
Christina Doctare menar att det äger rum ett ständigt samspel 
mellan individen, gruppen och samhället.24  

Freudenberger talar om att det finns en långvarig och en 
kortvarig form av utbrändhet (och han fokuserar på kvinnor 

                                                           
21 Burell i Jäktad, pressad – utbränd?, s. 68 ff.  
22 Jürisoo, s. 39.  
23 Angelöw, s. 63.  
24 Christina Doctare, Hjärnstress – kan det drabba mig? (Stockholm, 
2000), s. 28.  
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men resonemanget kan breddas till att innefatta män). Han 
menar att ”den långvariga utbrändheten” hänger ihop med 
barndomen och senare försummelse av fysiska och 
känslomässiga behov. Huvudorsaken ligger i verkliga eller 
inbillade förväntningar. Även om det vid ett tillfälle inte finns 
några människor eller situationer som ställer krav på personen 
uppfinner han eller hon själv kraven och ställer dem på sig själv. 
Skuldkänslor, vrede, dålig självkänsla är vanligt förekommande 
och att personen ofta uttrycker att han eller hon ”är slut” eller 
”tömd”. Då och då kör de helt slut på sin energi och hamnar i de 
farligare stadierna av utbrändhet. Denna utbrändhet är således en 
del av livsmönstret.  

”Den kortvariga utbrändheten” är ett tillstånd som beror på 
en eller flera situationer som personen själv valt eller försatts i. 
Arbete, kärleksförhållanden, ekonomiska problem, barn, familj, 
sjukdomar är exempel på faktorer som var och en eller 
kombinerat kan ge upphov till kortvarig utbrändhet. Individen 
känner inte igen sig själv eftersom han eller hon aldrig upplevt 
något liknande tidigare. Symtomen är oigenkännliga. 
Freudenberger poängterar att ingen av varianterna är omöjlig att 
åtgärda.25 

Utbrändhet och depression är två begrepp som det råder en 
hel del begreppsförvirring kring. Många människor har 
behandlats för depression när de egentligen varit utbrända. Det 
finns en depression som härrör från utbrändhet (depression kan 
ses som ett av stadierna i utbrändhet) och en som härrör från 
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kronisk depression och det är viktigt att skilja dessa åt. De tar sig 
visserligen uttryck i mycket liknande känslotillstånd, men de 
bakomliggande orsakerna är helt olika. Orsaker till utbrändhet 
diskuteras senare men kort kan sägas att det beror på alltför stor 
stress och trötthet under en längre tid samt att det karakteriseras 
av kraftlöshet och förändrade beteendemönster. Depression å 
andra sidan orsakas av en händelsekedja som startar genom en 
förlust av något slag, och karakteriseras av vemod och känslor av 
sorg. Man kan till exempel slungas in i en depression när man 
förlorar en make eller flyttar till en annan stad. Den utbrända 
personen blir kanske ”bara” desillusionerad på arbetet, men 
däremot inte i familjen eller sällskapslivet, emedan en depression 
påverkar hela personens känsloskala så till vida att ingen glädje 
finns i någon roll eller uppgift.26  

Forskning kring utbrändhet 

När började man forska kring utbrändhet och vad forskar man 
om? De första artiklarna om utbrändhet uppkom i USA under 
mitten av 1970-talet.27 Det var alltså då som man började forska 
och skriva om utbrändhet.28 Men visar då detta att utbrändhet 
inte existerat tidigare? Nej, liknande tillstånd har beskrivits 
tillbaka i historien, men då under andra namn. Den tidiga 

                                                                                                                
25 Herbert J. Freudenberger, Att inte räcka till (Stockholm, 1986), s. 
34 ff. 
26 Freudenberger, s. 32 ff.  
27 Wilmar B. Shaufeli, Professional Burnout (Washington, 1993), s. 
3.  
28 Barbro Bronsberg & Nina Vestlund, Nya bränn inte ut dig (Falun, 
1997), s. 20.  
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litteraturen om fenomenet kallat utbrändhet innehöll många 
definitioner, en del nästan motstridiga. Det var människor som i 
sina yrken stötte på personer med symtom på utbrändhet som 
uppmärksammade fenomenet. På så sätt kan den tidiga 
litteraturen sägas vara ickeempirisk eftersom det inte var 
akademiker utan praktiker som skrev om det. Deras skrifter hade 
inte något data som underlag, utan de kunde mer ses som en 
klinisk ansats. Med tiden växte intresset och det skapades teorier 
kring utbrändhet.29  

Under 1980-talet började den empiriska forskningen kring 
utbrändhet. Forskningen blev mer fokuserad och konstruktiv. 
Fram till det tidiga 80-talet studerades utbrändhet enbart i USA, 
men med tiden drog fenomenet till sig uppmärksamhet även i 
andra länder, såsom Sverige. En generell överblick kring den 
senare forskningen visar att det finns flera trender. För det första 
har mycket av forskningen fortsatt att fokusera på yrken där det 
finns en stor kontakt med människor, även om typ av 
sysselsättning har utökats.30 Maslach skriver att för tjugo år sedan 
var utbrändhet något som framför allt människor i vård- och 
kontaktyrken råkade ut för, såsom socialtjänst, sjukvård och 
utbildning, det vill säga yrken som vi med dagens terminologi 
kallar för kontaktyrken. Även forskare vid Karolinska Institutet 
menar att forskningen kring utbrändhet främst handlat om 
personer i olika ”hjälparyrken”.31 De framlägger också att den 
främst fokuserat på människors akuta stressreaktioner, inte om 
                                                           
29 Shaufeli, s. 3 ff.  
30 Shaufeli, s. 6 ff.  
31 Gunilla Burell i Jäktad, pressad -  utbränd?, s. 68.  
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de långvariga, som är svårare att studera.32 Men med 
omstruktureringen i arbetslivet har vi idag mycket kontakter i allt 
fler arbeten.33 Även om detta är den övervägande trenden har 
utbrändhetskonceptet också utvidgats till andra typer av arbeten 
och andra icke-sysselsättningsområden i livet. Till exempel har 
det varit diskussioner om utbrändhet i affärsvärlden, inom 
sporter, inom politiken och inom familjen.34  

En annan tendens inom den empiriska forskningen kring 
utbrändhet har varit större fokusering på arbetsfaktorer än andra 
variabler.35 Detta är något som stämmer väl överens med de 
reflektioner jag gjort under min litteraturgenomgång. Det har 
varit tydligt att forskningen kring utbrändhet i huvudsak studerat 
fenomenet som arbetsrelaterat. Exempelvis har inte familjens 
eller fritidens betydelse varit under någon omfattande 
undersökning. 

Stress och utbrändhet har således fått en stor utbredning i 
vårt samhälle och uppmärksammas allt mer. Naturligtvis måste vi 
göra något åt detta. Ett sätt är att förebygga, men det är också 
viktigt att ha strategier för att kunna hjälpa den mängd 
människor som olyckligtvis ”bränner ut sig”. I den här 
undersökningen vänder jag mig inte specifikt till människor som 
blivit utbrända genom sitt arbete eller som arbetar inom 
”hjälparyrken” utan till alla som erfarit utbrändhet i det förflutna. 

                                                           
32 Aleksander Perski i Jäktad, pressad -  utbränd?, s. 37.  
33 Maslach, Sanningen om utbrändhet (Stockholm, 1999), s. 35. 
34 Schaufeli, s. 7.  
35 Schaufeli, s. 7.  
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Det är med andra ord människor som upplevt de långvariga 
reaktionerna av stress.  

Ett omdiskuterat begrepp 

Begreppet utbrändhet är en metafor. Det finns de som reagerar 
negativt på det då de menar att det är för statiskt eller står för 
något som är slutgiltigt. De föreslår istället andra begrepp som de 
anser beskriver fenomenet bättre och som ger hopp till de 
drabbade.36 Alternativa begrepp är ”hjärnstress”, ”arbetsrelaterad 
utmattning”, ”stressutlösta utmattningsreaktioner” och 
utmattningsdepression.  

Doctare anser att begreppet utbrändhet inte ger hopp utan att 
det snarare låter definitivt. Hon associerar det med att det bara 
finns aska kvar. Utbrändhet har enligt henne en negativ ladding 
och kopplas än i dag ofta till skam, synd och skuld. Därför 
förespråkar hon ett utbyte mot begreppet ”hjärnstress” då det 
enligt henne låter mer neutralt.37 Genom begreppet vill hon 
tydliggöra att det är hjärnan som hanterar stress och kroppen 
som reagerar på de signaler som hjärnan utsänder. Hon menar 
dock att vi oftast inte ens kan uppfatta eller registrera något 
annat än de kroppsliga reaktionerna.38 ”Hjärnstress” handlar 
således om ett förlopp i våra hjärnor som stressas av ohållbara 
situationer i vår omgivning. Det pågår ett ständigt samspel 

                                                           
36 Jürisoo, s. 37. 
37 Doctare, s. 28. 
38 Doctare, s. 65. 
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mellan individen, gruppen och samhället.39 Hon definierar 
begreppet som  

 
…en individs upplevda eller faktiska förlust av frihet i 
tanke och handling när tillvarons påfrestningar är större 
än individens förmåga att hantera dem. Det uppstår en 
obalans mellan de yttre kraven å ena sidan och 
individens egna resurser å den andra.   

 
Om hjärnstressen blir tillfällig blir den neurokemiska obalansen i 
hjärnan tillfällig. Balansen återställs efter kortare eller längre tid 
och de störningar som uppstått i hjärnan försvinner. Om 
hjärnstressen däremot fortgår som en kronisk stress blir den 
neurokemiska obalansen bestående, vilket skapar kvarstående 
störningar och förändringar i de ingående systemens funktioner 
och struktur i såväl hjärnan som kroppen. I sin tur leder detta till 
att individens förmåga att hantera yttre påfrestningar ytterligare 
försämras och en ond cirkel uppstår.40 

Theorell ifrågasätter både begreppet ”hjärnstress” och 
”utbrändhet” då han menar att de leder tankarna fel. Hjärnan tar 
inte skada av att arbeta, utan är byggd för detta. Tillståndet 
utbränd har i själva verket ofta en bra prognos om rätt 
behandling sätts in i tid. Han föreslår att ordet kan bytas ut mot 
”arbetsrelaterad utmattning” eftersom man då förstår att 
tillståndet är kritiskt och att det går att häva.41 Andra svenska 

                                                           
39 Doctare, s. 28.  
40 Doctare, s. 64 ff. 
41 Gun Leander i Jäktad, pressad -  utbränd?, s. 5.  
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forskare och läkare vill hellre kalla tillståndet för ”stressutlösta 
utmattningsreaktioner” (STUR) (exempel Solveig Klingberg 
Larsson)42 eller ”utmattningsdepression” (exempel Åke 
Nygren).43 

Trots dessa alternativa begrepp använder jag mig av 
begreppet utbrändhet eftersom det är etablerat och vi i de flesta 
fall vet vad det handlar om.  

Vägen mot utbrändhet 

Vägen mot utbrändhet brukar kallas för utbränningsprocessen.44 
Förstadiet kan beskrivas på många olika sätt, genom olika stadier 
eller faser. Utbränningsprocessens faser är jämförbara med 
faserna i olika krisförlopp.45 Utbrändhet kan ses som en förlängd 
arbetsstress. Det längre tidsperspektivet inbegriper termen 
”burning out” eller utbränningsprocessen. Paralleller kan dras till 
Selye, forskaren som myntade begreppet stress.46 Han studerade 
hur människor reagerar vid allvarliga påfrestningar och urskilde 
tre huvudfaser: alarm, motstånd och utmattning.47  

Alarmfasen 

”Alarmet” går igång då vi ställs inför ett allvarligt hot eller en 
påfrestning. Alla aktiviteter avstannar. Vi försöker orientera oss 

                                                           
42 Susanna Hauffman i Lockne, s. 22.  
43 Lockne, s. 32. 
44 Jürisoo, s, 40. 
45 Angelöw, s. 63 ff. 
46 Schaufeli, s. 10.  
47 Selye, s. 39.  
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gentemot angriparen och medvetet eller omedvetet välja 
reaktionsstrategi.  

Motståndsfasen 

Nästa fas är en fas av motstånd då organismen uppbådar stora 
mängder energi och kraft för att möta angreppet. Vi blir 
”supermänniskor” och kan prestera nästan hur mycket som helst 
utan att just då bli sjuka. 

Utmattningsfasen 

Resultatet blir en extrem överansträngning och det första tecknet 
är trötthet. Sömnen blir sämre, vi vaknar kanske tidigare om 
morgnarna eller behöver extra mycket sömn. Ett annat typiskt 
tecken är att vi känner olust inför en ny dag, inför att gå på 
jobbet eller gentemot de närmaste. I denna fas upplever vi ofta 
fysiska tecken på stress i form av exempelvis många infektioner 
och förkylningar.   

Lyssnar vi inte på dessa signaler kan reaktionen bli att vi 
anstränger oss ännu hårdare, att vi trycker tillbaka våra egna 
behov och känslor och kör vidare trots tecknen på att orken tagit 
slut. Vad som då kan inträffa är att kroppen inte längre kan 
kompensera de extraordinära ansträngningarna. Det kan 
beskrivas som en ”stresskollaps” eller som att  ”vi går in i 
väggen”. Det vill säga som utbrändhet.48 
 
Socionomerna Barbro Bronsberg och Nina Vestlund ger 
följande beskrivning av utbränningens faser:  
                                                           
48 Perski i Jäktad, pressad -  utbränd?, s. 37 ff. 
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Den entusiastiska fasen 

Arbetet upplevs som stimulerande och roligt. Det är krävande 
men vi tycker att vi får ut mycket av det. Motgångar förbises. 
Identifikationen till arbetskamrater och organisationen är stark. 
Övertidsarbete betraktas inte som ett problem.  

Stagnationsfasen  

Så småningom får vi en känsla av olust och tvivel i arbetet. Vi ser 
inte de resultat vi hoppats på. Ibland blir vi ineffektiva på grund 
av de tvivel vi upplever. Vi börjar smittas av eventuella kollegors 
negativism, men försöker hålla det borta. Vi isolerar oss för att 
skydda oss och vissa kroppsliga symtom tar sig uttryck, såsom 
lite magvärk och huvudvärk. 

Frustrationsfasen 

Vi börjar ifrågasätta arbetet. Tankar om att vi kanske valt fel 
yrkesbana uppkommer. Vi känner skräck för framtiden. Vi blir 
själva alltmer negativa och ser hinder framför oss och på 
arbetsplatsen. Känslor av maktlöshet och okunnighet infinner 
sig. Lätt irritation och konflikter uppstår i arbetslaget. De 
psykosomatiska symtomen blir nu kroniska. Vi isolerar oss 
alltmer från arbetet och tappar engagemanget.   

Den apatiska fasen 

Vi ger upp arbetet och möjligheterna att förändra något. 
Avståndet till arbetskolleger och familj blir allt större. 
Självförtroendet är mycket dåligt vilket i sin tur medför en känsla 
av att inte kunna påverka situationen genom att till exempel byta 
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jobb. Vi struntar i arbetet, smiter och blir apatiska. Vi är nu 
utbrända och kan få fysisk eller psykisk kollaps som tvingar oss 
att sluta, bli omplacerade eller byta arbete.49 
 
Även socionom och psykoterapeut Lena Nevander Friström 
beskriver utbrändhet genom ett antal faser. Dessa är: 

Fysisk trötthet 

Man vaknar aldrig utvilad, man får sömnsvårigheter, vaknar mitt 
i natten eller mycket tidigt på morgonen med en känsla av 
obehag.   

Intellektuell trötthet 

Vi glömmer saker, får bristande koncentrationsförmåga, 
svårighet att fatta beslut, rastlöshet och ökat kontrollbehov.  

Social trötthet 

Vi irriterar oss på omgivningen och kan hysa förakt gentemot 
andra, humorn försvinner, symtomen i föregående faser 
förstärks.  

Personlighetsförändring 

Vi tappar självinsikten, kan inte skilja mellan verkliga och 
overkliga krav, omgivningen och behovet av beröm styr 
beteendet, vi är övertygade om att vara oumbärliga på arbetet, vi 
blir arroganta och cyniska och kan kränka andra människor 
offentligt för att få dem tysta.  

                                                           
49 Bronsberg & Vestlund, s. 26 ff.  
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Meningen med livet 

Vi börjar fundera över meningen med livet, risken för självmord 
är stor, känslor av tomhet och ensamhet infinner sig och frågor 
om vem man egentligen är.50  
 
Gemensamt för beskrivningarna av faserna är att utbrändhet 
beskrivs som en process. Utbrändhet är således ingen akut och 
kortvarig reaktion utan kommer successivt och ofta som svar på 
stress som pågått länge. Utbrändhet kan beskrivas uppstå då en 
individ upplever att han eller hon varken kan fly eller anfalla 
därför att hotet blir övermäktigt. Individen ger upp, underkastar 
sig och blir passiv. Utbrändhet är således inte det samma som 
”vanlig” trötthet. Trötthet kan man vila bort, men inte 
utbrändhet.51 

Orsaker till utbrändhet 

I stycket om positiv och negativ stress framgick att utbrändhet 
kan uppkomma då vi har bristande återhämtning på grund av 
långvarig stress. Även moderna psykofysiologisk forskning visar 
att utbrändhet är relaterat till brist i återhämtning. Men denna 
forskning visar att det är själva återhämtningsbristen som är 
grundorsaken till utbrändhet vilket betyder att individen själv inte 
behöver upplever att han eller hon utsätts för positiv eller 
negativ stress.52 

                                                           
50 Nevander Friström, s. 45 – 55.  
51 Hauffman i Lockne, s. 22.  
52 Clas Malmström, ”Stress – ett mångtydligt begrepp”, 
http://medicallink.se 2002-04-17.  
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Maslach menar att en vedertagen uppfattning är att 
utbrändhet är ett individuellt problem. Det innebär att 
människor blir utbrända på grund av brister i karaktären, 
beteendet eller produktionen. Av detta följer att det blir 
människorna man ska ändra eller föröka bli av med. Men 
Maslach anser att forskning visar att utbrändhet bottnar i att det 
skett grundläggande förändringar i arbetslivet. Hon avser med 
detta det nordamerikanska samhället men hennes resonemang är 
väl applicerbara även på vårt svenska samhällsklimat. Hon 
beskriver dagens arbetsplatser som en kall och fientlig miljö som 
är mycket krävande både ekonomiskt och socialt.53 Enligt henne 
arbetar vi ofta på arbetsplatser som sätter de ekonomiska 
värdena före de mänskliga. Inom en mängd arbetslivsområden 
uppstår en klyfta mellan människorna och arbetskraven och i 
detta är det människorna som offras.54 Företag finns inte längre 
till för att öka människors förmåga att tjäna sitt uppehälle och att 
tillsammans producera betydande resultat. Människor offrar sitt 
levebröd och sina ambitioner till företaget. Hon lägger också in 
ett maktperspektiv då hon menar att de stora företagen ligger 
utanför de lokala samhällenas kontroll. De har enorma 
ekonomiska och politiska inflytanden som dominerar över 
samhällets befogenheter och möjligheter. Följden av alla de krav 
som ställs på oss blir att vi svarar med att bli känslomässigt, 
fysiskt och andligt utmattade.55 Hon menar att följande faktorer 
är med och verkar i processen mot utbrändhet:  
                                                           
53 Maslach, Sanningen om utbrändhet, s. 11.  
54 Maslach, Sanningen om utbrändhet, s. 22.  
55 Maslach, Sanningen om utbrändhet, s. 11 ff.   
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- Vi har för stor arbetsbelastning. 
- Avsaknad av kontroll över det vi gör. 
- Vårt arbete uppskattas inte. 
- Brist på gemenskap. 
- Vi behandlas inte rättvist. 
- Motstridiga värderingar.56 
 

Det kan liknas med annan forskning som visar att de finns tre 
kritiska situationer som gynnar negativ stress. Den första 
situationen är en situation där de anställda saknar tilltro till 
möjligheten att hantera arbetets krav i nuet och i framtiden. I 
den andra situationen upplever de anställda att deras personliga 
behov, deras kompetens och erfarenheter inte ses och 
respekteras. Den tredje situationen utgörs av den där de anställda 
känner sig uteslutna ur gemenskapen och saknar förtroende för 
att arbetskamrater och arbetsledare skulle ställa upp om det 
skulle behövas.57 I det Maslach och andra forskare ser som 
grunden för att utbrändhet utvecklas finns bland annat två 
variabler representerade som det bedrivits mycket forskning 
kring. Dessa är krav och kontroll. 

Krav/kontrollmodellen  

Robert Karasek och Töres Theorell är männen bakom 
krav/kontrollmodellen som ofta används vid analys av 

                                                           
56 Maslach, Sanningen om utbrändhet, s. 22-31.  
57 Gun Leander i Jäktad, pressad – utbränd?, s. 8.  
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stressrelaterade besvär.58 Modellen visar på sambanden mellan 
graden av krav och inflytande på arbetet, men anses också vara 
applicerbar på livssituationen i stort. Sambandet mellan krav och 
kontroll genererar fyra skilda typer av arbetssituationer.59  

 

Låga Höga

Kontroll

Krav

Jobb med låg 
anspänning

Aktiva jobb

Jobb med hög 
anspänning

Passiva jobb

Hög

Låg

  
Modifierad bild från Karasek och Theorell.60 

1) Jobb med hög anspänning (high-strain jobs) 

Detta är arbeten där det ställs höga krav samtidigt som arbetaren 
saknar förutsättningar att kontrollera jobbet och det som händer. 
Det är välkänt att de mest skadliga reaktionerna av psykosocial 
påfrestning (såsom trötthet, oro, depression och psykisk 
sjukdom) uppenbarar sig vid sådana situationer. Om situationen 
blir långvarig upphör de normala strategierna för att handskas 

                                                           
58 Statistiska centralbyrån, Arbetsmiljöverket, Negativ stress och 
ohälsa (Örebro, 2001), s. 13.  
59 Robert Karasek, Healthy work (New York, 1990), s. 31.  
60 Karasek, s. 32.  
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med situationen.61 Det är anmärkningsvärt att en stor andel av de 
arbetande inom denna kvadrat består av kvinnor. Exempelvis på 
sysselsättningar är servicearbeten med låg status såsom servitris 
och kock samt arbete vid rullande band.62  

2) Aktiva jobb (active jobs) 

I denna arbetssituation ställs höga krav i arbetet samtidigt som 
det finns tillräckliga förutsättningar att kontrollera kraven vilket 
inte har en märkvärd negativ psykosocial inverkan. Dessa 
arbeten kallas för aktiva då både svensk och amerikansk 
forskning har visat att människor i denna grupp är de mest aktiva 
på fritiden och i populära aktiviteter utanför arbetet, trots de 
stora arbetskraven.63 Så här beskrivs de aktiva jobben: 

 
… these people “burn the candle at both ends” with 
active work and active leisure but maintain average 
health; they even reported less tiredness than the high-
strain group. They receive higher incomes and enjoy the 
highest psychic rewards from work; they have by far the 
highest job satisfaction. 

 
Karasek och Theorell finner det intressant att detta ofta 
eftertraktade tillstånd knappast är ett tillstånd med 
avkoppling/avspänning, trots att det är så viktigt. Denna kvadrat 

                                                           
61 Karasek, s. 31ff.  
62 Karasek, s. 42.  
63 Karasek, s. 35. 
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har ett överskott på män och de arbetar exempelvis som 
advokater, domare, läkare och lärare.64  

3) Jobb med låg anspänning (low-strain jobs) 

Avspänning är mer förbunden vid situationen med få 
psykologiska krav och bra möjligheter att påverka det som 
händer och sker. För denna grupp arbetare förutspås liten risk 
för sjukdomar eftersom arbetsbeslut tillåter individen att svara på 
kraven optimalt, och eftersom det finns relativt få krav till att 
börja med. Här finner vi självgående sysselsättningar såsom 
reparatörer, banvakter och naturvetenskapsmän; och återigen 
främst män.65  

4) Passiva jobb (passive jobs) 

Detta är situationer där låga krav ställs på arbetet samtidigt som 
det saknas förutsättningar att kontrollera och påverka arbetet. De 
passiva jobben är den andra stora gruppen med psykosociala 
arbetsproblem i modellen. I längden innebär dessa arbeten ofta 
brist i motivation till arbetet och nedsatt produktion. Karasek 
och Theorell hypoteserar en medelmåttig nivå av psykologisk 
påfrestning och risk för sjukdomar (liksom fallet i de aktiva 
arbetena). Här finner vi exempelvis säljare och viss 
servicepersonal som ej har kontakt med allmänheten.66 
 

                                                           
64 Karasek, s. 42.  
65 Karasek, s. 36.  
66 Karasek, s. 37 ff.  



27 

Huvudtanken i Karaseks och Theorells krav/kontrollmodell är 
således att hög mental belastning kan vålla sjukdom endast i 
kombination med låg möjlighet att påverka situationen. 

Följderna av utbrändhet 

Utbrändhet ger följder på en mängd områden. Det drabbar inte 
bara individerna själva utan även arbetsplatsen blir lidande 
genom att de anställda inte kan prestera sitt bästa och då 
problem med hög frånvaro kan uppstå. Slutligen drabbas den 
utbrändas familj också av följderna på olika sätt, ibland i form av 
gräl och emotionellt främlingskap. Maslach menar att utbrändhet 
”kostar alldeles för mycket, för hela samhället.”67  

Utbrändhet drabbar individen ur flera perspektiv. I 
forskningen kring utbrändhet beskrivs en mängd symtom (cirka 
132) som associeras med fenomenet. Dessa är av fysisk, 
beteendemässig, motivationell, känslomässig och mental art.68 
Utbrändhetens konsekvenser kan visa sig i form av fysisk 
utmattning, en ökad mottaglighet för sjukdomar, psykosomatiska 
symtom, missbruk av alkohol och läkemedel, nedsatt personlig 
prestation, förlorad självaktning, lättirritation och bristande 
bedömningsförmåga.69 Personer som drabbas av sammanbrott 
på grund av stress beskriver ofta själva två typiska 
problemområden; dels en djup trötthet och dels en försämrad 
förmåga att tänka, minnas, förstå och resonera. Det senare 

                                                           
67 Maslach, Utbränd, s. 92.  
68 Jürisoo, s. 40.  
69 Maslach, Utbränd, sid. 92 ff. 
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brukar kallas den kognitiva förmågan.70 Vi vet också från 
forskningen att kronisk stress försämrar minnesfunktionerna, 
framförallt närminnet, på grund av den höga halten av 
stresshormonet kortisol.71 

Lösningar på utbrändhet 

För några år sedan klassades utbrändhet ofta som depression och 
en utbränd person blev sjukskriven, skickades till psykiatriker 
eller fick omgående antidepressiva medel.72 Detta tyder på att 
problemet individualiseras. Även Maslach menar att utbrändhet 
ofta ses som ett individuellt problem och att det visar sig genom 
att individuella lösningar erbjuds. Hon menar att det här 
individuella perspektivet och inriktningen passar väl in i vårt 
samhälles individualistiska filosofi. Tillämpas detta synsätt på 
utbrändhet betyder det att man ska lära sig hantera 
stressmomenten i arbetet istället för att tänka ut sätt att bli av 
med dem så att miljön kan bli fri från stress. En mängd studier 
visar att utbrändhet inte kan lösas genom enbart personliga 
copingstrategier utan att det måste involvera organisatoriska 
förändringar.73  

I min litteraturgenomgång visar det sig att det inte finns så 
mycket forskning kring vad personer som erfarit utbrändhet 
själva tycker är viktigt och förutsättningar för att ”komma 
tillbaka”. Vad som finns är en uppsjö av 

                                                           
70 Jäktad, pressad -  utbränd?, s. 40. 
71 Doctare, s. 71.  
72 Perski i Jäktad, pressad -  utbränd?, s. 38.  
73 Karasek, s. 51.  
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”stresshanteringslitteratur” men de är snarare grundade på 
erfarenheter, av exempelvis socionomer och terapeuter som 
kommer i kontakt med utbrända människor i sitt arbete, än på 
empiriskt insamlad data. Denna litteratur vänder sig till individen 
och betonar en beteendeförändring hos den utbrända och 
adaption till ett nytt sätt att leva. Vissa anser att litteraturen på så 
sätt individualiserar utbrändhet och betraktar sjukdomen som 
individens fel och uppgift att ta sig ur och ser den därför vara 
problematisk. Att jag i den här uppsatsen främst intresserar mig 
för individens syn på hur vägen från utbrändhet kan underlättas, 
betyder inte att jag förbiser samhällets roll, tvärtom. Utifrån 
informanterna hyser jag hopp om att se vad som är viktigt i 
”vägen tillbaka”, vare sig det handlar om individuella strategier, 
förändringar inom familj, organisationen eller på ett samhälleligt 
plan.  

Syfte 
Syftet är att beskriva processen som leder från utbrändhet till en 
ny vardag, en process som jag har kallat ”vägen tillbaka”. Det 
kan specificeras med följande frågeställningar:  

 
- Vilka viktiga faktorer ser informanterna har bidragit till att  
   de ”kommit tillbaka”? 
- Finns det olika hinder som försvårar ”vägen tillbaka”? 
- Hur påverkas identitet och självbild under processen?  
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Ett fenomenologiskt perspektiv   
Den här uppsatsen utgår från ett fenomenologiskt perspektiv. 
Ett sådant perspektiv innehåller teoretiska ställningstaganden 
som i sin tur får metodologiska konsekvenser. Olika metoder har 
utvecklats i syfte att kunna beskriva världen utifrån de teoretiska 
grundvalarna. Perspektivet innebär med andra ord både teori och 
metod.  

Fenomenologisk teori 
Den här studien är ett försök till en livsvärldsansats, med vilket 
menas en forskningsansats som utgår från ett fenomenologiskt 
livsvärldsperspektiv.74 Eftersom en forskningsansats innehåller 
filosofiska ställningstaganden av ontologiskt och epistemologiskt 
slag, det vill säga grundantaganden om vad verklighet och 
kunskap är blir det här väsentligt att redogöra för 
fenomenologins filosofiska utgångspunkter.75  

Fenomenologins utgångspunkter 

Fenomenologin är en inriktning inom den kontinentala filosofin 
som startade med Edmund Husserls arbeten (1859 – 1938).76 
Begreppet antyder att dess innehåll är något enhetligt, men så är 
inte fallet. Variationerna i fenomenologin har medfört att man 
brukar tala om den fenomenologiska rörelsen. Det ter sig dock ganska 
                                                           
74 Inger Berndtsson i Jan Bengtsson, Med livsvärlden som grund 
(Lund, 1999) s. 71.  
75 Jan Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 9.  
76 Gunnar Karlsson, A Phenomenological Psychological method 
(Stockholm, 1987), s. 1. 
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självklart att det måste finnas något som är gemensamt och som 
förenar för att det överhuvudtaget ska vara befogat att tala om 
fenomenologi. Centralt för fenomenologin är uttrycket att vi ska 
”gå tillbaka till sakerna själva”. Fortsättningsvis använder jag 
begreppen saker, objekt, fenomen och företeelser synonymt. Att 
vi ska gå tillbaka till sakerna själva kan beskrivas som att vi ska  

 
…följa de företeelser som vi gör till föremål för 
undersökning in i alla krokar och vrår och låta dem själva 
komma till uttryck snarare än våra fördomar, fixa 
kategorier, färdiga teorier eller uppfattningar.77  

 
Med detta menas att vi ska se hur företeelserna själva är 
konstruerade innan vi presenterar våra förklaringar och teorier. 
Det gäller varken att ta vetenskapliga teorier, sunda förnuftet 
eller vilka som helst åsikter för givna, utan att göra full rättvisa åt 
de objekt som är föremål för analys. Inom fenomenologin är 
syftet att förstå mening och innebörd hos de studerade 
fenomenen.78 

Husserl menar att all forskning bör ta sin utgångspunkt i att 
vi människor lever i och erfar världen med våra sinnen. Han 
kallar denna utgångspunkt ”livsvärld”.79 Ibland benämner han 
den också som ”den naturliga inställningens värld”.80 Denna 

                                                           
77 Jan Bengtsson, Sammanflätingar (Eslöv, 1988), s. 9.  
78 Karlsson, A Phenomenological Psychological Method, s. 4. 
79 Silwa Caesson i Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 115. 
80 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 10. (Många av de 
filosofer som har bidragit till att utveckla begreppet livsvärld har 
liksom Husserl varierande beteckningar, exempelvis; Max Scheler: 
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värld är den värld där vi lever och verkar och som är 
förutsättning för allt vi gör, vetenskaplig liksom vardaglig 
verksamhet.81 Kännetecknande för livsvärlden är att den är 
”oupplösligt förbunden med ett subjekt, nämligen det subjekt 
som erfar den, lever och handlar i den” samt att detta subjekt 
ofta tar livsvärlden för given.82  

Förbindelsen mellan livsvärldens objekt och ett erfarande 
subjekt präglas således av ett ömsesidigt beroende.  Inom 
fenomenologin talar man om subjektets vändning mot sakerna 
eller de fenomen som studeras samt att denna samtidigt är 
förbunden med en vändning tillbaka till subjektet. De saker vi 
ska gå tillbaka till är alltid saker för någon, aldrig saker i sig 
själva.83 Man brukar säga att det mänskliga medvetandet är 
avsiktligt, intentionalt, då det alltid är riktat mot och medvetet 
om något. Människan skapar således aktivt mening av sin värld.84 

Husserl utvecklade begreppet livsvärld för ett projekt som 
syftade till att hitta en absolut och säker grund för vetenskaplig 
kunskapsbildning. Han menade att allt som erfars har sin yttersta 
grund i ett rent eller transcendentalt medvetande. Genom 
användande av hans metod epochén (ett annat begrepp är 
reduktion) menade han att vi kan hålla tillbaka alla våra 

                                                                                                                
”miljövärld” och ”relativt naturlig världsåskådning”, Martin 
Heidegger: ”vara-i-världen”, Maurice Merleau-Ponty: ”vara-till-
världen” och Schütz: ”vardagsvärld”.) 
81 Febe Friberg i Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 52. 
82 Jan Bengtsson i Per Månsson, Moderna samhällsteorier  
(Stockholm, 1998), s. 72. 
83 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 11.  
84 Karlsson, A Phenomenological Psychological Method, s. 4. 
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existensomdömen, det vill säga förutfattade meningar om 
världen. Med tillämpandet av metoden kan livsvärlden 
undersökas som en ren medvetandevärld som är konstituerad i 
ett rent och transcendentalt ego, det vill säga den faktiska 
världens förutsättningar.85 I epochén låter man bli att fälla något 
omdöme av en upplevelses innehåll. Man försöker sätta den 
vardagliga förståelsen av och den vetenskapliga förkunskapen 
om fenomenet inom parentes för att komma fram till en 
förutsättningslös beskrivning av fenomenets väsen.86 I och med 
detta är syftet att finna beskrivningar om den essentiella 
strukturen hos det fenomen som studeras där den essentiella 
strukturen utgörs av de nödvändiga parametrarna för att 
fenomenet ska vara det fenomen som det är.87  

Fenomenologins kritik och utveckling  

Husserls transcendentala fenomenologi har dock kritiserats och 
genom det utvecklats till en existensfilosofi. Kritiken kom från 
hermeneutiken, där de främsta företrädare bland annat är Martin 
Heidegger, Hans-Georg Gadamer och Paul Ricoeur. Deras kritik 
ligger i att vi inte kan göra rättvisa åt sakerna själva. Utifrån 
subjektens existens i världen och tiden argumenterade de för att 
vi aldrig har direkt tillgång till sakerna själva. Sakerna är alltid 
redan förmedlade av subjektets förankring i en historisk period, 
en social omgivning, ett visst språk och så vidare. De menade att 

                                                           
85 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 12 ff.  
86 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 
55.  
87 Karlsson, A Phenomenological Psychological method, s. 1. 
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betraktandet har den hermeneutiska cirkelns struktur och att det 
som studeras måste tolkas utifrån detta. Fenomenologin måste 
alltså bli hermeneutisk.88  

Den hermeneutiska cirkeln innebär att det finns ett 
ömsesidigt beroende mellan sakerna och en världsligt betingad 
förståelse. Detta medför att vi aldrig kan uppnå en absolut 
förutsättningslöshet i vilken sakerna framträder rent i sig själva. 
Därmed kan man säga att hermeneutiken å ena sidan vilar på en 
insikt om våra begränsningar att få tillgång till sakerna. Men å 
andra sidan, just på grund av dessa begränsningar, uppkommer 
en vilja att göra sakerna fullt begripliga genom att slå en bro över 
de historiska, sociala och språkliga hindren.89  

Fenomenologisk reduktion inom existensfilosofin innebär 
följaktligen inte en absolut frånvaro av förutfattade meningar 
utan snarare att vi kritiskt analyserar våra förutfattade 
meningar.90 Intentionen bör vara att sätta all tidigare kunskap om 
det studerade objektet åt sidan så att objektet får en chans att 
visa sig själv i sin helhet. Men för att kunna göra detta förutsätts 
att den tidigare kunskapen finns tillgänglig för oss och att vi kan 
välja att använda oss av den när vi vill. Bengtsson menar att vi 
samtidigt måste vara medvetna om att detta i bästa fall bara kan 
gälla explicita teorier, inte den implicit fungerande kunskap som 
är en del av vårt liv.91 

                                                           
88 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 13 ff.  
89 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 15. 
90 Kvale, 55. 
91 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 29 ff.  
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Alla fenomenologer delar sammanfattningsvis uppfattningen 
att livsvärlden kan undersökas, men de skiljer sig med avseende 
på möjligheten att överskrida livsvärlden som förutsättning för 
undersökningarna. Husserl ansåg att den transcendentala 
fenomenologin kan göra livsvärldens innehåll till föremål för 
vetenskapliga undersökningar och att studierna själva därmed 
inte var en del av livsvärlden. De hermeneutiska 
fenomenologerna menar att vi måste beakta att vi aldrig helt kan 
bedriva forskning från en orörd position utanför livsvärlden, 
eftersom vi deltar i livsvärlden och är påverkade av dess kontext 
och vår förförståelse.92  

En fenomenologisk metod 
En målsättning i den här uppsatsen är att försöka förstå 
människor som erfarit utbrändhet utifrån deras egna villkor och 
inte utgå ifrån vare sig tidigare förkunskaper eller medias 
beskrivning av dem i vår tid. Men för att kunna göra detta krävs 
en metod inom vilken jag kan analysera datamaterialet så 
förutsättningslöst som möjligt, det vill säga sätta ”parentes” kring 
mina förkunskaper, min förförståelse och det som presenteras i 
bakgrunden om stress och utbrändhet. En metod som är 
ändamålsenlig för detta är EPP-metoden (The Empirical 
Phenomenological Psychological Method) utvecklad av docent 
Gunnar Karlsson. Denna empiriska fenomenologisk – 

                                                           
92 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 27   
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psykologiska metod baseras i modifierad form på Husserls 
fenomenologi.93 

EPP-metoden 

EPP-metoden är en humanvetenskaplig metod som erbjuder ett 
tillvägagångssätt vid analys av meningsinnehåll i bland annat 
intervjuer. Grundläggande för metoden är att forskaren betraktar 
människans medvetande som intentionalt, det vill säga att 
medvetandet är meningsskapande. Istället för att utgå från en 
objektiv värld (”utifrånperspektiv”) betonas människans eget 
konstituerande av den värld hon lever i (”inifrånperspektiv”). 
Den fenomenologiska analysen sker således med själva 
upplevandet som underlag och utgörs av exempelvis fakta, 
händelser, tankar och känslor.94 I intervjusituationen blir det 
därmed viktigt att skapa förutsättningar så att informanten så 
utförligt som möjligt kan beskriva sina upplevelser och känslor. 
Det centrala inom fenomenologiskt inspirerade metoder är att 
erhålla nyanserade beskrivningar som återger den kvalitativa 
mångfalden snarare än att komma fram till en fast 
kategorisering.95 Detta beskriver Bengtsson som följer:   

 
Forskningen måste styras av en öppenhet för 
livsvärldens komplexitet och dess mångfald av olika 
egenskaper och egenskapstyper, betydelser och värden, 

                                                           
93 Karlsson, Psychological Qualitative Research from a 
Phenomenological Perspective (Stockholm, 1993), s. 77.  
94 Karlsson, Psychological Qualitative Research from a 
Phenomenological Perspective, s. 78 ff.   
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dimensioner och regioner, ofta sammanflätade med 
varandra. Det samma gäller för människans 
sammansatthet av kognitioner, sinnlighet, emotioner, 
kroppslighet, socialitet m.m. och olika sätt att förhålla sig 
till världen.96 

 
Syftet med Karlssons metod är att upptäcka meningsstrukturen 
hos ett fenomen, vilket innebär ett sökande efter de väsentliga 
kännetecknen (konstituenterna) i ett fenomen som gör 
fenomenet till det som det är. Metoden är deskriptiv och 
tolkande till sin karaktär.  

Det vetenskapliga synsättet i EPP-metoden är präglat av 
hermeneutik. I detta ingår bland annat forskarens för-förståelse, 
som guidar analysen. Forskarens för-teoretiska förståelse av det 
studerade fenomenet är till och med en förutsättning för att han 
eller hon överhuvudtaget ska kunna finna intresse och ett syfte 
för studien. Det betyder emellertid inte att dess resultat består i 
forskarens egen uttalade förståelse av fenomenet. Detta 
uppmärksammar spänningen mellan, å ena sidan forskarens 
förförståelse och å andra sidan försöket att vara så 
förutsättningslös och öppen som möjligt vid analysen.97 

I metoden ingår också den hermeneutiska cirkeln, det vill 
säga att varje del av transkriptionerna endast kan förstås i ljuset 

                                                                                                                
95 Kvale, s. 36.  
96 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 32.  
97 Karlsson, Psychological Qualitative Research from a 
Phenomenological Perspective, s. 84 ff.   
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av hela transkriptionen.98 I en hermeneutisk metod såsom 
Karlssons gäller det att vara lyhörd för de många olika 
meningshorisonter som ryms i informantens utsagor samt att 
vara öppen för möjligheten att ideligen kunna omvandla 
tolkningar inom intervjuns hermeneutiska cirkel. I analysen 
innebär det att forskaren pendlar mellan del och helhet, mellan 
enskilda upplevelser och sammanhanget som helhet.99 

Informantens ursprungliga upplevelse och hans eller hennes 
reproduktion av detta i intervjusituationen är inte synonyma. 
Karlsson talar om att det uppstår ett gap mellan det upplevda 
och återberättandet av upplevelsen (det vill säga texten). Gapet 
uppstår på grund av exempelvis glömska eller omgestaltande. 
Vidare menar han att subjektet i genomlevandet av ett fenomen 
inte är medveten om alla meningskonstituenter som utgör 
fenomenet. Forskaren som har tillgång till texten kan spåra 
mening som subjektet själv inte varit medveten om. Mening ses 
därmed generellt sett inte som en privat tillhörighet, utan 
Karlsson menar att det finns en allmän dimension i all 
erfarenhet, som kan vara tydligare för forskaren än för 
subjektet.100  

Metoden inbegriper två olika sätt som forskaren finner sin 
förståelse av texten utifrån. Dessa två går under namnen 
researcher’s empathic understanding (REU) och researcher’s interpretive 

                                                           
98 Karlsson, Psychological Qualitative Research from a 
Phenomenological Perspective, s. 85.  
99 Kvale, s. 126. 
100 Karlsson, Psychological Qualitative Research from a 
Phenomenological Perspective, s. 85 ff.  
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understanding (RIU). REU är förbundet med subjektets 
ursprungliga upplevelse av situationen (i mitt fall av 
informanternas upplevelse av ”vägen tillbaka”). I 
intervjusituationen och vid genomläsning av texten försöker 
forskaren förstå subjektets upplevelse. REU liknar traditionell 
hermeneutik på så sätt att det finns en strävan att genom texten 
förstå subjektets ursprungliga erfarande. Det kan liknas vid en 
förståelse på en vardaglig nivå. REU är underordnad RIU, det 
vill säga forskarens tolkande förståelse av texten. RIU inträder i 
samma ögonblick som den fenomenologiska psykologiska 
meningsstrukturen framträder.101  

Fem analyssteg 

I huvudsak handlar en fenomenologisk analys om att inta den 
fenomenologiska attityden och omfatta ett visst synsätt. EPP-
metoden är dock indelad i fem steg som fungerar som en 
pedagogisk och praktisk hjälp.102  

Första steget består i att forskaren läser texten tills han eller hon 
fått ett ”bra grepp” om innehållet. Redan på detta stadium 
använder sig forskaren av den fenomenologiska psykologiska 
reduktionen, med vilket menas att han eller hon intar en 
öppenhet till texten och inte applicerar några teoretiska 
förklaringsmodeller på den. Så långt har den egentliga analysen 

                                                           
101 Karlsson, Psychological Qualitative Research from a 
Phenomenological Perspective, s. 86 ff.  
102 Karlsson, Psychological Qualitative Research from a 
Phenomenological Perspective, s. 94.  
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inte påbörjats, utan förståelseformen utgörs av REU och dess 
allmänna förståelse av subjektets upplevelser. 

I det andra steget urskiljs så kallade meningsenheter (MU:s). 
Texten indelas i mindre enheter utifrån förändring i mening och 
innebörd. Det är viktigt att notera att varje MU inte ska ses som 
en fristående enhet, utan som en del i textens sammanhängande 
helhet.   

I det tredje steget påbörjas själva analysen genom att forskaren 
använder sig av den så kallade eidiska induktionen. Detta innebär 
att forskaren transformerar den särskilda realiteten (det 
informanten säger) till dess psykologiska mening (det 
informanten menar). Det kan till exempel visa sig att en och 
samma realitet (exempel att ha ett husdjur) har skilda betydelser 
för skilda personer, likaväl som två olikartade realiteter (exempel 
att ha ett husdjur eller att ha en bästa vän) kan fylla samma 
funktion för skilda personer. Syftet med den eidiska analysen är 
att synliggöra den implicita och explicita psykologiska meningen 
som subjektet förmedlar genom texten. Det finns alltid implicita 
horisonter i texten som subjektet inte har tematiserat och 
forskarens uppgift blir att göra dessa explicit medvetna. I detta 
steg transformeras subjektets vardagliga språk till forskarens 
språk. Ett exempel på detta är att följande meningsenhet ”så det 
vart lite maniskt, att man inte orka tänka och det enda stället man inte 
orka tänka var på träningslokalen. (L: ja just det) Ett hårt jumpapass.” 
transformeras till meningen ”Genom en fritidsaktivitet stillar G. sitt 
tvångsmässiga behov av att inte behöva tänka över sin situation. Hon 
förnekar mer eller mindre situationen.” (Se även bilaga 1.) I 
transformeringen tar forskaren den hermeneutiska cirkeln i 
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beaktande, det vill säga att en MU:s psykologiska mening inte 
enbart förklaras utifrån den specifika textenheten, utan utifrån 
den fullständiga textens helhet. Forskarens förståelse pendlar 
mellan REU och RIU men den senare dominerar. 

I det fjärde steget sammanställs de transformerade 
meningsenheterna till så kallade ”situerade strukturer”, som 
presenteras i form av en översikt (synopsis). I detta steg kan 
forskaren frigöra sig från subjektets strukturerade text och 
justera meningskonstituenterna på ett fenomenologiskt 
signifikant sätt. I översikten kan strukturen innefatta fenomenets 
process, men struktur och process kan likaväl presenteras var för 
sig. Processen beskriver hur fenomenet levs (den noetiska sidan) 
och strukturen förklarar vad fenomenet är (den noematiska 
sidan). (Samtliga ”situerade strukturer” finns i bilaga 2.)  

I det femte och sista steget kan en förflyttning ske från den 
”situerade strukturen” till en så kallad ”generell struktur”. Den 
generella strukturen utgörs av de konstituenterna som gäller för 
alla i studien ingående texter (transkriptioner). Ett stort arbete 
måste läggas ned på att jämföra texterna med varandra. Om det 
uppstår intressanta och väsentliga skillnader mellan olika typer av 
fenomenet, det vill säga olika upplevelser av fenomenet, brukar 
dessa presenteras i ”typologier” istället för i en generell struktur. 
Även i detta steg är det viktigt att forskaren återvänder till sina 
rådata. Forskaren kan välja att gå ett steg längre och undersöka 
om resultaten har ontologisk bärkraft, det vill säga att resultaten 
inte bara återspeglar alla texter i den empiriska studien, utan att 
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han eller hon kan göra anspråk på att resultaten är en 
förutsättning för att fenomenet överhuvudtaget existerar.103   

Intervjuernas utformning 

I en fenomenologisk metod blir det tydligt att intervjuernas 
utformning måste anpassas så att de möjliggör den typ av 
berättande som ger fylliga, detaljrika beskrivningar av 
erfarenheter. Intervjusituationen betraktas som en 
samtalssituation eftersom det är genom den som forskaren 
utsätter sig för den andres livsvärld och kan visa vad den betyder 
för den andre.104 Det kräver emellertid att forskaren inte låter sig 
styras av intervjuguider eller ledande frågor utan strävar efter 
öppenhet.105 I intervjuerna har jag använt mig av en 
semistrukturerad intervjuguide. (Se bilaga 3.) Med detta menas 
att intervjuguiden ses som en översikt över de ämnen som 
intervjuerna syftade täcka, samt att den enbart ger förslag till 
frågor. Jag har dessutom varit mån om att ställa ”öppna” och 
”breda” frågor i hopp om att kunna motivera till detaljerade och 
deskriptiva svar. Exempel på detta är min uppmaning till 
informanterna att berätta om en typisk dag under utbrändheten. 
Dessutom ligger fokus på hur- och vad- frågor snarare än på 
varför eftersom målet är att framkalla spontana beskrivningar 
från informanternas sida snarare än deras egna spekulativa 

                                                           
103 Karlsson, Psychological Qualitative Research from a 
Phenomenological Perspective, s. 94-121. 
104 Kvale, s. 12. 
105 Joakim Öhlén i Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 141.  
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förklaringar till en företeelse.106 Jag har också medvetet ställt 
”du-frågor” istället för frågor om hur informanterna tror att det 
förefaller generellt sett. Det är specifika situationer och 
handlingar som är väsentliga, inte informanternas allmänna 
åsikter eller teorier.107 

Presentation av informanter och material 

Jag har intervjuat sex personer som har erfarit utbrändhet och 
som enligt de själva har ”kommit tillbaka” på ett eller annat sätt. 
För att komma i kontakt med informanter kontaktades en 
företagshälsovård och ett privat företag som bland annat 
bedriver terapi och utbildning av stressrelaterade problem, 
belägna i södra Sverige. Genom dessa ställen kom jag i kontakt 
med fem av mina informanter. Den sjätte informanten blev jag 
tipsad om genom min familj, men denna person var för mig 
obekant sedan tidigare. Kriterier för mina informanter har varit 
att de varit utbrända samt att de ”kommit tillbaka” till en 
sysselsättning. Samtliga informanter har anonymiserats så att de 
skyddas från igenkännande. De kan beskrivas som följer: 

 
Camilla, 30 år (Sammanlagt sjukskriven i cirka ett år)  
Innan utbrändheten arbetade hon på ett laboratorium. Vid 
intervjutillfället arbetar hon på ett IT-företag.  
 
Gunilla, 37 år (Sammanlagt sjukskriven i cirka två år)  

                                                           
106 Kvale, s. 121 ff.  
107 Kvale, s. 35 ff.  
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Innan utbrändheten arbetade hon som förskollärare. Vid 
intervjutillfället studerar hon på heltid.  

 
Karl, 44 år (Sammanlagt sjukskriven i cirka nio månader)  
Innan utbrändheten arbetade han som VD på ett privat företag. 
Vid intervjutillfället arbetar han inom ett projekt på ett stort 
företag.  

 
Anna, 47 år (Sammanlagt sjukskriven i cirka nio månader)  
Innan utbrändheten arbetade hon med hälsofrågor och 
utbildning. Vid intervjutillfället arbetar hon på ett nytt arbete 
inom samma område, samt studerar på halvtid.   
 
Britta, 51 år (Sjukskriven i cirka ett år och är vid intervjutillfället 
fortfarande halvtidssjukskriven)  
Innan utbrändheten arbetade hon inom den kommunala 
verksamheten med bland annat administrativa uppgifter. Vid 
intervjutillfället är hon tillbaka på samma arbetsplats. 

 
Sari, 54 år (Sjukskriven i cirka två år och därefter under kortare 
och längre perioder under cirka tio års tid)  
Innan utbrändheten arbetade hon inom film och teater. Vid 
intervjutillfället arbetar hon heltid som handledare inom ett 
projekt. 

 
Två av intervjuerna har utförts på informanternas arbetsplatser, 
två i deras hem, en i en lokal på Universitetet och en i mitt eget 
hem. Samtliga intervjuer ger ett material på 6 timmar och 18 
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minuter, vilket innebär att varje intervjus genomsnittliga tid är 
lite mer än en timme. De har transkriberats enligt nivå två i Per 
Linells föreskrifter.108  

Forskningsetiska överväganden  

I den här studien följer jag HSFR´s etikregler.109 Dessa består av 
fyra huvudkrav, vilka ska redogöras för parallellt med 
beskrivningen av kontakten mellan mig och informanterna.  

Första kontakt med informanterna har tagits per telefon. Med 
en del har jag även haft mailkontakt. Vid dessa tillfällen har jag 
upplyst om vad mitt syfte med uppsatsen är och att den görs 
inom ramen för min utbildning. (Informationskravet)  

När jag fått deras samtycke att deltaga i studien har jag 
informerat om att de när som helst har rätt att avbryta sin 
medverkan. Dessutom har jag varit mån om att upplysa om att 
jag gärna spelar in intervjuerna på band och informerat mig om 
hur de ställer sig till det. (Samtyckeskravet)  

Jag har också poängterat att alla inhämtade personuppgifter 
kommer anonymiseras, både i text och i tal. Jag betraktar att jag 
själv har ”tystnadsplikt” och kommer inte att samtala om den 
inhämtade informationen i annat syfte än för min studie. 
(Konfidentialitetskravet) 

I de etiska reglerna ingår också att de uppgifter jag får av 
enskilda personer enbart kommer att användas i 
”forskningsändamål”. Jag kommer inte heller att lämna ut dessa 

                                                           
108 Per Linell, Transkription av tal och samtal: Teori och praktik, 
Arbetsrapport från Tema K (Linköping, 1994:9) 
109 http://www.hsfr.se/humsam/index.asp  
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fakta till någon annan som skulle kunna använda materialet för 
andra syften, som kan vara till skada för informanterna. 
(Nyttjandekravet) 

Samtliga har dessutom fått ta del av det ”brev” jag skrivit 
ihop i syfte att informera informanterna om studiens generella 
drag. (Se bilaga 4.) Detta har också informerats om i samband 
med intervjuerna.  

Intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där informanten 
känner sig tillräckligt trygg för att kunna berätta fritt om sina 
upplevelser och känslor. Enligt Kvale innebär detta att 
intervjuaren intar en ömtålig balans mellan ”det kognitiva 
kunskapssökandet” och den ”mänskliga interaktionens etiska 
aspekter”. Samtidigt som personliga uttryck och känslor 
uppmanas måste intervjuaren se till att intervjun inte övergår i en 
terapeutisk intervju som han eller hon inte förmår hantera.110 Jag 
är medveten om att utbrändhet är ett ämne som starkt berör de 
som drabbats av tillståndet. Att tala om sin utbrändhet kan 
givetvis väcka funderingar och oanande reaktioner hos 
informanterna. Min tanke med att endast intervjua personer som 
själva anser att de ”kommit tillbaka” var att dessa personer 
förmodligen fått mer distans till sin utbrändhet och då har lättare 
att tala om den. För att skapa en trygg atmosfär under 
intervjuerna har jag även tänkt på att inte starta intervjuerna för 
tidigt utan inväntat till dess att jag uppfattat både informanten 
och mig själv vara redo. Jag informerade mig också om att 
informanterna kände sig väl tillmods då vi lämnade varandra. 

                                                           
110 Kvale, s. 118.  
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Resan mellan utbrändhet och en ny 
vardag 
I informanternas upplevelse av resan mellan utbrändhet och en 
ny vardag går det att urskilja både likheter och skillnader. Det 
finns aspekter (konstituenter) som går genom samtliga intervjuer 
(ibland med undantag av en som då markeras) och som därmed 
tillsammans kan sägas utgöra en gemensam kärna i upplevelsen. 
Det ska dock tilläggas att konstituenterna kan vara mer eller 
mindre tydliga. Först presenteras den gemensamma kärnan och 
därefter tre typologier som beskriver viktiga skillnader som finns 
mellan informanternas upplevelse av kampen tillbaka till en ny 
vardag.  

Fortsättningsvis kommer jag att använda begreppet 
utbrändhet synonymt med sjukskrivning. Jag är medveten om att 
utbrändhet är en process som egentligen kan påbörjas under 
många år innan en sjukskrivning kommer till stånd, samt att det 
är en långvarig process att ”ta sig ur den” som kan sträcka sig 
längre än till stunden då informanterna kommer tillbaka till en 
sysselsättning. Jag väljer dock att använda utbrändhet och 
sjukskrivning omväxlande, så att texten inte blir allt för 
upprepande.  

I de excerpter som finns i resultatet ska några tecken 
förtydligas. Understreck (_ _ _) visar att någon eller några 
meningar är uteslutna. Kryss (xx xx) visar att flera ord är 
ohörbara. Siffra inom parentes i slutet av excerpten anger 



48 

meningsenhetens nummer.111 Excerpterna är redigerade i syfte 
att vara mer lättlästa.  

Gemensam kärna 

För att kunna förstå informanternas upplevelser av resan mellan 
utbrändhet och en ny vardag blir det viktigt att se på den process 
som utbrändhet innebär. Det går inte att dra några skarpa linjer 
för exakt var vägen bort från utbrändhet tar vid. Den 
gemensamma kärnan presenteras därmed under två rubriker; 
”vägen ner” och ”vägen tillbaka”.  

”Vägen ner” 

Innan utbrändheten känner samtliga informanter krav på sig att 
följa vissa normer som socialiseras in under barndomen, 
uppväxten men också i deras vuxna liv av omgivningen och 
samhället. De upplever förväntningar på sig om att de ska leva 
på ett visst sätt i olika livsroller. Dessa livsroller inbegriper både 
yrkesroll och roller av att till exempel vara mamma eller vuxen 
kvinna. Informanterna reflekterar inte så mycket över dessa 
roller, utan ser det som en självklarhet att leva upp till de 
upplevda förväntningarna som därmed också inlemmas i deras 
självbilder.    

 
A: Men när man är förtisju, då ska man ju liksom, då ska 
man ju, då är ju mamma gammal, då är det ju jag som 
ska stå för det här att alla, alla har det bra, och blir 
omhändertagna, och man ska sköta alla kontakter på 

                                                           
111 Linell, s. 28 ff. 
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jobbet förutom det här då va, som man håller på med 
hemma. (96) 

 
Signifikant är också att informanterna redan under uppväxten 
blivit tillskrivna och tagit på sig en roll av att vara duktiga; en roll 
som sedan följt dem genom livet. Känslan av att vara duktig 
infinner sig i samband med att de presterar och åstadkommer 
något. ”Duktigheten” sätts således mer i relation till något 
utanför dem än till deras inneboende egenskaper. Det medför att 
informanterna ständigt ställer krav på sig om att prestera och på 
så sätt mer ser till framtidens belöningar än till att leva i nuet. Till 
deras självbild hör också bilden av att de tycker det är 
stimulerande att ha många åtaganden samt att de hanterar det 
väl. De har en bild av att vara starka och målmedvetna. Denna 
självbild avspeglas i deras förhållningssätt till arbetet då det finns 
en tendens till överengagemang. De upplever sina arbeten som 
trivsamma och givande och ser att det är deras uppgift att ta på 
sig många åtaganden.  

 
B: Och det är det här grundbeteendet att man ska vara 
duktig, ta ansvar, ha den här kontrollen, jag upplever det 
lite grann som att det är storasystersyndromet. (L: hmm) 
och att man ska vara duktig, och få lite beröm utav 
mamma och pappa. Jag var så duktig, och det här är ett 
led i, som man har fortsatt sen som vuxen, fast det är 
jätte dumt. Men det är ju som man blir präglad som ett 
litet barn då. (L: hmm) Man bli berömd för något som 
man har gjort då- det har jag förstått hos dom här- 
genom dom här samtalen då, och jag har något slags 
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behov av att få det berömmet utav min chef, fast jag 
kanske inte får det då. Men jag ska göra allt så bra, och 
vara så duktig. (88) 

 
B: Så har det ju blivit mer och mer arbetsuppgifter och 
jag har väl tänkt det att ”jag kan ta det med” och så har 
jag sagt många gånger, så till slut blev det hur stort som 
helst. Det gick alltså inte. (L: hmm) Jag hade, ja hur 
många arbetsuppgifter som helst. (8) 

 
Informanternas bild av att vara starka kan emellertid sägas ha två 
dimensioner. De upplever att de är starka och självsäkra utåt sätt, 
vilket kan förstås som ett starkt självförtroende. Men det finns 
också en annan dimension som är mer eller mindre omedveten 
och som de inte vill bekanta sig med;  nämligen den att de inte är 
så starka inom sig. Det kan beskrivas som att de har en tendens 
till svag självkänsla. 

 
S: Jag har, tror att jag har, har alltid varit jätte tuff och 
kaxig. Men jag har ingen självkänsla. Man kan vara 
skådespelerska utan självkänsla, och liksom i grund och 
botten livrädd. (60) 

 
Självbilden av att vara duktig, stark och tålig leder till att 
informanterna generellt sett inte vill inse att de har för många 
åtaganden i sina liv och då tankar om detta ändock uppkommer 
så stöts de bort. Många av dem erfar också kroppsliga symtom, 
men har inte förmåga att sätta dem i samband med deras 
levnadssätt. En splittring finns mellan tanke och känsla.   
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G: Jag menar för då hade man ju- jag hade börjat brytas 
ner va (L: hmm) och jag grät för minsta lilla, fast jag inte 
förstod varför. För huvudet på nåt sätt sa ”det här fixar 
ju du” men kroppen sa nåt annat. (65-66) 

 
I samtliga fall (med undantag för ett, se typologi I) driver 
informanterna sig så långt så att kroppen gör dem obenägna att 
fortsätta i sina invanda hjulspår. De kroppsliga symtomen består 
bland annat av sämre immunförsvar, värk och smärta i kroppen 
samt kognitiva störningar såsom koncentrationssvårigheter och 
nedsatt närminne.  

 
G: Jag svimmade och fick kramper, och trodde då att jag 
fått epilepsi och åker till sjukhuset och dom undersöker 
det hos mej och ser då att jag är en väldigt frisk och sund 
människa. Och säger att ”det här är något annat, hur är 
din dag? Är det mycket negativ stress?” Då svarade jag 
”nej, nej det är så mycket positiv stress” men på något 
sätt hade väl hjärnan börjat då i och med att den sa nej då 
med att svimma och få kramper. Nu är det stopp. (9) 

 
Det är således upplevelsen av att ha något kroppsligt fel som 
driver informanterna att söka medicinsk hjälp. De är mer eller 
mindre övertygade om att deras symtom grundar sig i ett 
kroppsligt fel och har svårt för att erkänna inför sig själva att det 
kan vara tecken på en negativ livsföring. Denna övertygelse 
hänger således samman med självbilden av att vara psykiskt 
stark. En av informanterna skiljer sig aningen från de andra då 
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hennes kroppsliga symtom kommer smygande under en längre 
tidsperiod och då hon upplever att hon i kontakt med 
professionella inte blir bemött med tilltro. Men även denna 
informant förnekar allvaret i sin situation - kanske som en 
försvarsmekanism mot den upplevda oförståelsen - då hon först 
när hon är totalt utmattad och börjar inse att hon är sjuk. (Se 
typologi III) 

I mötet med medicinskt kunniga förnekar de mer eller mindre 
sin situation och tror inte att den är så allvarlig som den är. De 
blir sjukskrivna men underskattar den tid det ska ta dem att 
”komma tillbaka” då de tror att det är tillräckligt att vila upp sig 
några veckor, för att sedan återvända till de liv de levde. Den 
första tiden av förnekelse avtar sedan alltmer och informanterna 
”släpper taget” och slutar att kämpa för att leva upp till sin gamla 
självbild. Det medför att det uppstår en kris i informanternas 
självbild då den omnipotenta starka självbilden konfronteras med 
känslan av att vara svag och inte kunna leva efter sina normer 
och uppsatta krav. Informanterna upplever skamkänslor inför sig 
själva samt inför sin omgivning. De börjar anklaga sig själva för 
att de försatt sig i sin situation och de upplever rädsla för att 
blotta sina upplevda svagheter för sin omgivning. Samtliga 
informanter erfar en fas där de isolerar sig från omgivningen. 
Isoleringen hänger samman dels med skamkänslorna och dels 
med den enorma trötthet som de drabbas av. De är energilösa, 
passiva och varken vill eller orkar att engagera sig i sociala 
sammanhang utanför hemmet. De har enbart kraft av att finnas 
till. Om de inte har några krav på sig gör de ingenting. Den 
enorma tröttheten är förbunden med att informanterna 



53 

alltigenom ”släpper taget” och tillåter sig att sluta kämpa mot 
kroppens signaler. Det gör att de mer eller mindre visar tecken 
på depression.  

 
B: Åh, men sen blev jag ju deprimerad, jag kunde inte- 
jag släppte nog allt i och med att jag hade skrivit ner det 
här så släppte jag allt på nåt vis. (L: hmm) Så då orkade 
jag ju inte göra någonting alltså, jag bara satte mej här i 
vardagsrummet, och gjorde ingenting, jag kunde bara 
sitta och stirra hela dagarna alltså. (28) 

 
Krisen i självbilden förstärks och övergår allt mer till en bild av 
att vara svag, otillräcklig och värdelös. Denna syn hänger 
samman med känslor av att ha förlorat all förmåga, vara 
överflödiga och att inte kunna prestera något. Det är som att 
hela deras liv plötsligt försvinner. 

 
K: Såna ord som jag får upp på bildskärmen när jag ska 
beskriva det här, så är det alltså en känsla av värdelöshet, 
att när man är sjukskriven kan man inte åstadkomma 
någonting och man är ju fullständigt övertygad om att 
man aldrig i sitt återstående liv kommer kunna göra 
något vettigt va, (L: Hmm) allt har liksom tagits ifrån en. 
Frågan är om man överhuvudtaget kan knyta skorna? 
(31) 

 
Informanterna börjar inse att deras situation är svårare än vad de 
från början trott eller intalat sig. Samtliga får negativa tankar om 
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framtiden och om hur den ska gestalta sig och vad de ska kunna 
åstadkomma.  

”Vägen tillbaka” 

Samtliga informanter har i samband med sjukskrivningen också 
samtalskontakt med professionella, vilket upplevs vara 
betydelsefullt då det ger dem möjlighet att tala om sina 
situationer. Även samtal med andra ”ickeprofessionella” 
personer är betydande. Det är viktigt att finna ”förståelse” av 
andra med vilket menas andra som försöker förstå och som 
lyssnar. Informanterna är i början känsliga för krav och då de 
ofta uppfattar råd som det är de svåra att ta till sig. Känsligheten 
ligger i att informanterna fortfarande har en viss förnekelse samt 
att trötthets- och depressionskänslor utgör hinder. Genom de 
professionella samtalen upplever informanterna att de allt mer 
får insikt i att de själva bidragit till att försätta sig i sina 
situationer. För samtliga bildar insikten om det egna ansvaret en 
grund för utveckling och förändring av tidigare beteenden. Att 
genomgå en personlighetsförändring innehar en synonym 
betydelse med att ”komma tillbaka” för dem. Ansvaret har två 
sidor, dels ansvaret över att ha försatt sig i utbrändhet, dels 
ansvaret att också ta kommando över sitt liv och känna sig 
delaktig i utvecklingen mot välmående.  

 
A: Och sen att man- sen är det viktigaste att du trots allt 
med det här, så har du vävt in dej i den här väven på 
olika sätt och du måste också väva dej ur den, du själv, 
ingen annan än du själv, du måste alltså förstå vad du har 
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gjort för att hamna i den här, bygga ett bättre liv, skapa 
en bättre modell alltså. (77) 

 
I ansvaret att ta sig ur situationen är det viktigt att informanterna 
får möjlighet att påverka hur vägen mot välmående ska gestalta 
sig. Känsla av inflytande verkar motiverade och förstärker deras 
drivkraft att bli friska. När informanterna känner att de får 
tillbaka lite kraft och energi har de också lättare att börja arbeta 
med sig själva. De börjar i större utsträckning att tillägna sig 
information från yrkeskunniga och de finner också behov av 
kunskap kring sin situation, så att de kan sätta in den i ett 
sammanhang. Med nya kunskaper föds nya insikter och med nya 
insikter föds större förståelse för situationen. Hand i hand med 
att informanterna upplever att de själva förstår sin situation och 
får förståelse från andra känner de att de blir bekräftade. 
Bekräftelsen är betydelsefull för dem då den säger dem att det 
som hänt är fullt naturligt utifrån de liv de levde, att de inte är 
ensamma i sin situation och att deras upplevelser inte ska 
förnekas. Den kan ses som en motsats till deras tidigare 
förnekelse. De professionella har också en roll av att inge hopp 
och en ljusare framtidssyn till informanterna.  

Med tiden övergår informanterna sakta till att bli lite mer 
aktiva. En sida av aktiviteten är att de orkar ta större del i 
hemmet och så småningom också till viss del aktiverar sig 
utanför hemmets väggar. En annan sida är att de i samband med 
nya kunskaper och insikter börjar reflektera över de beteenden 
som gör att de mår bra och de som gör att de mår dåligt. Den 
förstnämnda aktiviteten kan i mångt och mycket sägas bestå av 
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rörelse och meditation. Informanterna upplever att rörelse och 
fysisk aktivitet har en välgörande effekt på kroppen och hälsan. 
De använder sig av meditation eller får den genom att vissa 
aktiviteter inte är genomförbara på ett adekvatsätt om de inte är 
närvarande i nuet och kopplar bort tankar på annat. Det är en 
krävande process att blir mer aktiv med hinder som trötthet, 
rädsla för att blotta svagheter och förnekelse. Det visar sig dock 
att dessa hinder även kan ses i ett annat perspektiv. 
Informanterna känner nämligen tillfredställelse och stärks i sin 
självkänsla i samband med upplevelsen av att hantera 
aktiviteterna och komma över hindren. Dessa upplevda ”hinder” 
kan således också ses som ”möjligheter” till att utvecklas. De 
lägger därmed grunden för deras ”väg tillbaka”. ”Vägen tillbaka” 
blir emellertid en mödosam väg då det inte finns några genvägar 
och då den består av både upp- och nedgångar. I samband med 
att självbilden stärks upplever informanterna att de allt bättre 
klarar av sociala relationer.  

Den andra delen av den utökade aktiviteten är som nämnts 
att informanterna börjar reflektera över tidigare normer som de 
levt efter. De börjar ifrågasätta beteenden av att till exempel ta på 
sig många uppgifter, vara till för alla och strävan efter att vara 
duktig. Reflektionen innebär att de finner närhet till sina inre 
känslor och vändningen till det inre gör att de upplever att de får 
en större självkännedom samt att de finner större kärlek till sig 
själva. Detta bildar en grund för deras omvärderande av livets 
innehåll, det vill säga hur mycket energi de vill lägga ner på 
arbetet, fritiden, familjen och sociala relationer. Kärleken till sig 
själva visar sig i att de ger sig själva ett större egenvärde än 
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tidigare. De gör inte allt för andra utan tänker också på sig själva. 
Med detta upplever informanterna att de har större möjlighet än 
tidigare att prioritera och sätta gränser. Gränssättningen innebär 
att de säger nej till vissa tidigare normer och krav och den blir 
också ett måste då de upplever sig vara mindre stresståliga än 
tidigare.  

 
G: Ja, man måste respektera sin kropp, man måste visa 
vad man- tala om för andra hur man känner, här och nu 
(L: hmm) för det är ingen som tackar en sen när man går 
hem och är sjuk. (L: hmm) Och jobbet är inte allt. (L: 
Redan innan?) Ja redan innan, ja. Ja när man känner så 
att säga ”nej det här känns inte bra. Jag kan inte jobba 
över idag på grund av att jag mår dåligt” eller ”jag jobbar 
över idag men då är jag ledig imorgon”. (L: hmm) Eller, 
med bekantskapen, släktingar ringer och säger att du 
måste komma, ”nej, jag orkar inte just nu, för det har 
varit en tuff vecka”. Att man säger ifrån, man ska inte 
göra dom där sakerna bara för att man ska behaga andra. 
(63-64) 

 
A: Ja, och sen, städa det får jag göra efter jul. Det blir 
nog så. Och det är helt tvärtom (L: ja) vad jag (xx xx) när 
man skulle alltså städa alla skåp, städa alla kläder, äh, laga 
all mat, till och med fernissa golvet, gjorde mamma dan 
före julafton. Och normer som jag har haft i 
bakgrunden, och som jag använt mej väldigt mycket av, 
och så får jag tänkte jag, antingen lever jag efter dom här 
normerna men då är jag det här vraket när jag ska arbeta, 



58 

eller så är jag hemmafru och fattig. (L: ja just det) man 
har bara att välja på nåt sätt. (99) 

 
Det finns en splittring i informanternas självbild. De har tidigare 
identifierat sig med de aktiviteter de ägnat sig åt inom arbetet, 
familjen och i några fall också fritiden. Exempelvis menar en 
informant att det är positivt att hon bevarat de vänner som hon 
ser som betydelsefulla genom deras utbyte och att hon inte 
längre ”slösar energi” på att hålla kontakten med andra. Det kan 
ses som att vissa gränssättningar är positiva i ”vägen tillbaka” 
men det finns också en annan sida. Informanten ser att hennes 
”egentliga identitet” är att vara väldigt social och hålla många 
kontakter. Att nu inte kunna bejaka den innebär en sorg. Det är 
som att informanterna säger nej till en del av det som de ser är 
knutet till deras identitet.  

 
S: Jag tycker ibland jag känner en enorm sorg över det 
för jag är en människa som har mycket, jag är alltid 
entusiastisk, jag är som ett litet barn, jag kan bli 
intresserad för nåt och så gör jag det. Men sen liksom 
när jag blir så trött så orkar jag inte ens hålla ihop 
någonting. _ _ _ Jag kan inte riktigt tänka ordentligt, det 
är nåt som händer i hjärnan, i hela mitt nervsystem och 
ja det innebär en massa smärta. (29-30) 

 
A: Jag menar, jag är säkert som många andra kvinnor, 
har mycket omsorg om andra, och se att jag kanske inte 
kan ha det, det är lite trist. (L: hmm) Att inte utöva det 
man kanske tycker om att göra va. Men det är inte så bra 
alltså. (38) 
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Omvärderingen innebär också att informanterna säger ja till nya 
normer. Reflektionen över hur de tidigare har levt väcker upp 
nya värderingar som gör att de prioriterar andra delar av livet allt 
mer. Det handlar således om sidor som varit å sidosatta.  

 
K: Jag har odlat opp en del intressen, jag har fortsatt 
med golfen, jag har börjat jobba lite grann på huset 
hemma och lite såna saker som jag tycker är kul, så att 
för mej har jag- är det kanske stora förändringar. Dels så 
har jag dragit ner väsentligt på arbetstiden och prioriterat 
upp familjen, jag har skaffat mej ett antal värden i varje 
sån här bubbla. _ _ _ Det är viktigt för mej att köra den 
här frukosten på morgonen, det är viktigt för mej att 
sitta på sängkanten på kvällen och höra deras [barnens] 
funderingar. (L: hmm) Det är viktigt att ta en 
brottningsmatch då och då med dom och så va. ((L. 
småskrattar)) Det har fått en helt annan- dom här två 
cirklarna med jag och familjen har fått en helt annat 
tyngd. (60-63) 

 
Det visar sig att det blir viktigt för informanterna att leva sina liv 
enligt en struktur. (Denna är dock inte så framträdande i typologi 
III). Det kan handla om att under lunchrasten gå hem och vila, 
att inte sluta arbeta efter klockan sex, avsätta tid för familjen eller 
att delta i nya fritidsaktiviteter någon gång i veckan. Strukturen 
har betydelse då den hjälper dem att inte överengagera sig i eller 
förlora viktiga delar av livet. För att kunna leva efter sina egna 
normer, efter den struktur informanterna upplever att de mår bra 
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av är det viktigt att den sysselsättning de börjar med kan 
anpassas efter det. Det är viktigt att de upplever att de har 
inflytande och kan påverka situationen. Att påbörja en 
sysselsättning är krävande för informanterna. Det är ytterligare 
ett hinder i kampen mot att ”komma tillbaka”. I början är det en 
mödosam tid där trötthet och bristande självkänsla försvårar. För 
att kunna få påverkansmöjlighet är det betydelsefullt att det inte 
ställs för höga och för många krav på dem. Det kan handla om 
utrymme för färre uppgifter, ändrat innehåll, valmöjlighet av 
utförandet av arbetet eller på vilka tider det ska göras. Tre av 
informanterna försöker återgå till sina gamla arbetsplatser och 
enbart en av dem fortsätter att arbeta där. Totalt blir det alltså 
fem av sex informanter som söker sig till nya sysselsättningar. 
Deras liv består i mångt och mycket av att de gör samma saker, 
men med lite förändrad tyngd samt att de mer lever efter en 
struktur. Det de ändrat är snarare sina tankar över det de 
sysselsätter sig med, vilket kan benämnas med att de har ett nytt 
reflekterande förhållningssätt.  

 
G: Och jag gör ju egentligen samma saker idag när jag 
kommer hem, men på ett helt annat sätt. (74) 

 
K: Istället för att ta det som en kravmaskin så ser jag det 
som en möjlighet att jobba med en struktur. (L: hmm 
hmm) Så att det är mycket som har ändrats men i 
huvudsak värderingsdrivet egentligen, så att det är 
egentligen inte så att jag har gjort om dagarna, utan 
dagarna har gjorts om på grund av att jag har lagt lite 
andra värderingar. (63) 
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Informanterna upplever att de mer eller mindre förändras som 
människor under ”vägen tillbaka”. Deras identitet blir en 
blandning av det gamla levnadssättet och de nya insikterna, 
normerna och tänkesätten. De upplever att ”vägen tillbaka” fört 
med sig många lärdomar om dom själva och att de har en stor 
självkännedom. I och med det infinner sig trygghetskänslor och 
de får en självbild av att vara starkare, både i självkänsla och 
självförtroende. Styrkan ligger i att de står för vilka de är och inte 
finner lika stort behov av att visa sig duktiga och starka inför 
vare sig själva eller andra. Tvärtom ser de att det är en styrka att 
kunna visa svaghet och känslor. De lever också mer i nuet.  

 
K: Men att just gå in i en sån här samtalsterapigrej för att 
få hjälp att hitta sina egna värden och värderingar va (L: 
Hmm) och komma tillbaka och känna sig trygg- veta vad 
man står för, och kunna säga det, och kunna stå för det 
och kunna känna sig trygg i det. (L: Hmm) Så att ord 
som duktig har förbytts mot nöjd, tillfredställd, trygg. 
(42-43) 

 
C: Och jag kan väl inte säga att jag har så dålig 
självkänsla idag. Och det beror väl mycket på att jag har 
rätt så god självkännedom idag, att jag vet vem jag är 
idag mycket bättre än vad jag visste för ett par år sedan. 
(L: ja) Och det gör ju att man växer som människa i stort 
också, både självförtroende och din självkänsla. (142) 
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Det är tydligt att upplevelsen av att må bättre går hand i hand 
med upplevelsen av att bli starkare, få bättre självkänsla och 
självförtroende. Samtliga informanter menar att om de sorterar 
bort att de varit så sjuka och haft det så jobbigt så är det som 
hänt dem väldigt positivt och har berikat deras liv. Det är också 
tydligt att informanterna fortsätter att reflektera över sina liv, hur 
de vill ha det och hur de ska kunna förändra. De ser att de har 
möjlighet att påverka sin situation och låter sig inte göras till 
passiva objekt. Tvärtom är de aktiva subjekt som tar eget ansvar 
och som i och med detta kommit en bra bit på vägen.   

Typologier 
Utifrån analysen visar sig informanternas upplevelse av resan 
mellan utbrändhet och välmående inte vara helt ensidig. 
Upplevelsen tar sig olika beaktansvärda uttryck som i och med 
det presenteras i typologier. Dessa typologier delas in utifrån 
skillnader av att till exempel en del konstituenter för vissa 
informanter föregår andra emedan så inte är fallet för andra, eller 
att andra konstituenter än de som ingår i fenomenets kärna är 
aktuella. De delas också in efter hur signifikanta konstituenterna i 
den gemensamma kärnan är. Analysen har givit tre typologier 
som skiljer sig med avseende på informanternas upplevelse vad 
gäller djupet i det tillstånd de förhållit sig i samt processens 
omfattning sett i relation till deras liv. Därmed har de givits 
följande benämningar; Typologi I – Kortvarig vidbrändhet, Typologi II 
– Kortvarig utbrändhet, Typologi III – Långvarig utbrändhet. Det ska 
emellertid tilläggas att samtliga tillstånd är mycket allvarliga. Mitt 
syfte är inte att lägga någon värdering i  huruvida ett tillstånd är 
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svårare än ett annat, det handlar snarare om att påvisa skillnader i 
upplevelse av fenomenen. (Vilken informant som ingår i vilken 
typologi anges i slutet av varje situerad struktur i bilaga 2.) 

Typologi I - Kortvarig vidbrändhet  

I denna typologi finns en informant. Hennes upplevelse av 
”vägen tillbaka” kan sägas skilja sig genom att situationen är 
något annorlunda de andra typologierna i ursprungsskedet. Till 
informantens identitet hör att värdera ett aktivt liv med både 
arbete och fritid. De ökade kraven inom sysselsättningen bemöts 
med neddragningar av fritiden samt också försök till vissa 
gränssättningar på arbetsplatsen. Skillnaden är att informanten 
inte går lika långt i utbränningsprocessen, då hon delvis förstår 
sin situation och sätter stopp innan tydliga kroppsliga symtom 
infinner sig. Början till förståelse framkallas vid ett nära möte 
med en utbränd kollega. Genom denna kännedom inser 
informanten att hennes situation till viss del liknar kollegans. 
Hon upplever att arbetet inte är värt så mycket att hon ska offra 
sig själv. Hennes gränssättning gör att hon inte hinner gå lika 
djupt som övriga. Informantens ”utbrändhet” skulle kunna kallas 
för vidbrändhet. Förståelse för situationen och i sin tur känslor av 
bekräftelse från professionella infinner sig tidigare än i övriga 
typologier och i och med detta är inte heller förnekelsen lika 
tydlig. När informanten får lugn och ro infinner sig emellertid 
kroppsliga symtom. Informantens ”väg tillbaka”  skiljer sig också 
från övrigas i att hon inte anklagar sig själv lika hårt i början, inte 
heller faller hennes självkänsla och självförtroende lika lågt som i 
övriga fall. Det kan hänga ihop med att hon tagit tag i situationen 
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innan hon kört slut på sig totalt. Tendenser till att sätta gränser 
finns alltså redan här från ursprungsskedet. Informanten har inte 
en lika lång kaotisk tid i början utan hennes dagar gestaltar sig 
snart väldigt annorlunda från dag till dag. Ena dagen är hon 
deprimerad och orkar inget, andra dagen vill hon aktivera sig 
med något men orkar inte och tredje dagen har hon både kraft 
och vilja att hålla sig sysselsatt (även om det gör att hon sedan 
blir trött). Det som skiljer är att informanten från initialskedet 
har en större vilja och lust att vara aktiv än vad som är fallet i 
övriga typologier. Det är också så att hon har större behov att 
aktivera sig utanför hemmet och befinna sig i sociala 
sammanhang. Informantens ”väg tillbaka” resulterar i ett 
uppvärderande av fritiden igen. Redan vid mötet med utbrändhet 
började hon omvärdera arbetets betydelse till att inte vara så stor 
som hon tidigare sett den. Hon förstår att hon ska värna om sig 
själv, men hennes nya sysselsättning är krävande och upplevs 
vara mindre lämplig. Emellertid värderar hon den sociala miljön 
inom sysselsättningen högre. Hon ser också att det hör till 
hennes identitet att vara mycket aktiv. Det gör att hon inte 
ändrar sig fullt ut då hon upplever att hon då skulle bli någon 
annan. Därmed blir inte heller sorg över att förneka sin identitet 
lika tydlig. 

Typologi II - Kortvarig utbrändhet  

I typologi II ingår fyra informanter (där två av dem identifierar sig 
starkt med arbetet och övriga två starkt med både arbete och 
familj/fritid). Dessa informanter har gemensamt att de driver sig 
så hårt att kroppen till slut gör dem obenägna att fortsätta i det 



65 

invanda tempot. Förnekelsen är mer uttalad än i typologi I då 
informanterna i större utsträckning förnekar sina situationer en 
tid efter att de blivit sjukskrivna. Den första tiden är mycket 
kaotisk med hårda självanklagelser över att ha försatt sig i den 
uppkomna situationen. Informanterna känner sig värdelösa. 
Även informanternas dagar i början skiljer sig från typologi I då de 
i större utsträckning är trötta, orkeslösa och deprimerade. 
Självkänslan faller till botten vilket gör att de oroar sig för 
framtiden då de inte ser att de är kapabla att uträtta något. Det 
kan ses som en första fas som sedan ersätts av en allt aktivare 
fas. Deras tillstånd kräver också mycket tid för reflektion. Med 
tiden får de förståelse för sina situationer allt mer och i och med 
detta avtar förnekelsen. Informanterna omvärderar sina tidigare 
levnadssätt och värderar nu en balans mellan arbete, familj och 
fritid. I typologin är det framträdande hur informanterna går från 
strävanden efter att vara duktiga och starka till att värdera sig 
själva högre och det de sysselsätter sig med i nuet. I 
informanternas återgång till sysselsättning är det viktigt med 
någon form av rutiner och struktur. Strukturen är betydelsefull 
för att få balansen i livet mellan dess olika delar. Det är också 
betydelsefullt att de upplever att de har inflytande över den nya 
sysselsättningen och dess utförande. Karakteristiskt är också 
deras reflekterande förhållningssätt till det de åtar sig, de har nya 
tankar om det de gör, även om det är samma som tidigare. Inom 
denna typologi tar informanterna hand om sin hälsa i och med 
den balans de ser till att leva i. De blir också mer eller mindre 
tvingade att göra det för i annat fall visar sig deras kroppsliga 
symtom. 
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Typologi III - Långvarig utbrändhet 

Anledningen till att informanternas tillstånd i typologi I och II 
benämns som kortvariga former av utbrändhet eller vidbrändhet 
beror på att de är ”korta” i  jämförelse med informantens 
tillstånd i typologi III. Denna informant har levt under mer eller 
mindre problematiska situationer i hela sitt liv. Det har rört 
sysselsättningssituationen samt den sociala situationen. 
Informanten har inte heller samma stora behov av att leva efter 
särskilda normer. Hon har en impulsiv personlighet och går i 
mångt och mycket sina egna vägar. Ibland lyckas hon och ibland 
inte. Därmed kan hennes liv i utbränningsprocessen ses om en 
berg- och dalbana. Utmärkande för informanten är att hon också 
identifierar sig med ett liv som till och från är bekymmersamt. 
Detta påverkar hennes självbild. Utåt sett är hon stark men inom 
sig är hon svagare, något som hon egentligen är medveten om 
men undantrycker för att kunna kämpa vidare. Informanten får 
tidigt kroppsliga symtom, men blir inte betrodd av 
professionella. Hon kämpar länge om att finna förståelse och bli 
bekräftad. När väl bekräftelsen kommer kan hon ta den till sig 
nästan omedelbart. Det finns ett samband mellan det och hennes 
bild av att leva ett problematiskt liv samt den inre osäkerheten. 
Det är emellertid så att hon också förnekar sin situation, vilket 
kan ses som en konsekvens av att inte bli betrodd och då hon 
upplever att hon måste kämpa på för att klara sin ekonomiska 
situation. Informanten pressar sig i likhet med typologi II till dess 
att kroppen sätter stopp, men här blir hon så illa däran att hon 
drabbas av känslor av att släppa taget om livet. Hon sjunker 
mycket djupt ner, anklagar sig själv hårdare än i övriga typologier 
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och är obarmhärtig mot sig själv. Informanten har också på 
grund av sin självbild svårare att se sitt eget ansvar då hon 
upplever sig som ett offer. I ”vägen tillbaka” blir 
självkännedomen och finnandet efter kärlek till sig själv en 
mycket viktig bit eftersom hon inte känt sig hel som människa 
innan utbrändheten. Hennes självbild utvecklas till att se på sig 
själv som en värdig människa som den hon är, inte utifrån det 
hon presterar. Hon går ett steg längre än övriga informanter då 
hon utvecklar en slags andlighet där det ingår att vara sann mot 
sig själv och andra människor. Andligheten sammanhänger med 
känslan av att utvecklas och vara helad, det vill säga att ha en 
stark självkännedom, självkänsla och ett starkt självförtroende. 
Informanten tvingas på grund av de kroppsliga symtomen som 
övergår till flera kroniska sjukdomar att säga nej till delar i sitt liv 
som hon knyter till sin identitet. Hon drar ner på det sociala 
umgänget och det innebär en stor sorg. Hon lägger inte mycket 
energi på vare sig familj, fritid eller hushåll. Istället värderar hon 
att hon kan vara arbetsför samt den sociala trivsamheten på 
arbetsplatsen högt. Man kan säga att hon värderar det så mycket 
att hon mer eller mindre offrar övriga delar. Inom typologin talas 
det inte heller om struktur på samma sätt som inom övriga vilket 
sammanhänger med informantens identitet av att vara impulsiv 
och hänge sig det hon känner sig engagerad av. Det innebär dock 
att hon fortsätter att pressa sig och att kroniska sjukdomar 
utvecklar sig. Men det ska understrykas att detta är ett 
utanförperspektiv. Enligt hennes egen uppfattning är det dock 
det liv som hon vill leva, trots dess avigsidor. Hon menar själv 
att hon aldrig varit så lycklig. 



68 

Sammanfattning av resultat 
Gemensamt för informanternas upplevelse av utbrändhet är att 
fenomenet innebär en process. Denna process beskrivs här i 
termer av ”vägen ner” och ”vägen tillbaka”. Det visar sig därmed 
att ”vägen tillbaka” inte kan beskrivas som ett självständigt 
fenomen eftersom informanternas ”väg tillbaka” tar sin 
utgångspunkt i ”vägen ner” . ”Vägen ner” har visat sig bestå av 
informanternas mer eller mindre självklara anpassning till normer 
och krav. I det ingår deras strävan efter att vara duktiga samt en 
självbild av att vara stark och målmedveten. De är starka utåt sett 
men inom dem finns en bild av att vara mer eller mindre svag 
vilken de inte vill bekanta sig med. Dessa egenskaper gör att de 
förnekar sin situation och i samband med det drabbas de av 
kroppsliga symtom. Symtomen bidrar till att de blir sjukskrivna. 
Undan för undan ”släpper de taget” över den omnipotenta 
självbilden. Det uppstår en kris i deras självbild som resulterar i 
skamkänslor inför sig själv och andra. Skammen och tröttheten 
bidrar till isoleringen. Självbilden övergår allt mer till en bild av 
att vara svag och värdelös.  

”Vägen tillbaka” är således den tid då informanterna börjar 
visa tecken på kontraster till innehållet i ”vägen ner”. ”Vägen 
ner” kan sägas vara en nedbrytande process mot 
utbrändhetstillståndet. Emellertid kan ”utbrändhetsprocessen” 
också ses som en del i ”rehabiliteringsprocessen”. Detta då 
”vägen ner” utgör förutsättningar för ”vägen tillbaka”. 
Exempelvis väcker den besvärliga tiden uppmärksamhet över 
situationen och ett reflekterande över livet, isoleringen möjliggör 
medvetna tankar om och känslor av att bli stärkt och känna sig 
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nöjd vid hanteringen av att bli aktivare, förnekelsen möjliggör 
med tiden en upplevelse av stor insikt över den förflutna 
situationen. Informanternas allvarliga tillstånd medför att de allt 
mer efter bearbetning och reflektion förstår sin situation och får 
en drivkraft att förändra den. Först när informanterna upplever 
att de får bättre förståelse kan de ta emot en bekräftelse på att de 
är utbrända. Under informanternas kamp tillbaka är det även 
betydelsefullt med förståelse från omvärlden och upplevelser av 
att ha inflytande över situationen. Processen kan också beskrivas 
som att de hinder som ”vägen ner” innebär samtidigt är 
”möjligheter” till upplevelsen av att erhålla en starkare självbild. 
Anmärkningsvärt är att informanterna mer eller mindre 
definierar ”vägen tillbaka” som en synonym till personlig 
förändring; en förändring som består av en starkare självbild. 
Informanterna omvärderar hur deras liv ska levas, vilket 
resulterar i att de förminskar värdet av vissa delar av sitt liv (till 
exempel arbetets betydelse) och/eller att de värderar andra sidor 
högre som tidigare varit mer eller mindre åsidosatta (till exempel 
fritid och familj). Att dra ner på engagemanget inom vissa 
områden innebär en sorg då de tidigare engagemangen varit 
förknippade med deras identitet. Informanterna kan sägas 
utveckla en ny identitet, inom vilken de har ett reflekterande 
förhållningssätt till livet och där de värderar sig själva högre än 
tidigare. Man kan säga att de skapar sig nya normer som utgår 
från deras eget välmående. Deras självkännedom är stor.  

De gemensamma upplevelserna finns mer eller mindre tydligt 
representerade i typologierna; Typologi I – Kortvarig vidbrändhet, 
Typologi II – Kortvarig utbrändhet, Typologi III – Långvarig utbrändhet. 



70 

Det är också så att typologierna kan innehålla andra 
konstituenter än de i den gemensamma kärnan. Typologierna 
kan sägas utgöra en skala utifrån variablerna upplevelse av djup i 
tillståndet samt hur stor del utbrändheten tar av informanternas 
liv. Denna skala medför till exempel att kroppsliga symtom i 
typologi I inte hinner utveckla sig i någon stor omfattning 
eftersom informanten får upp ögonen för sin situation tidigt. 
Förnekelsen förbyts alltså tidigare med insikt och förståelse än i 
övriga typologier. I typologi II finns en större förnekelse av 
situationen vilket gör att dess informanter driver sig så långt att 
kroppen säger ifrån. Generellt sett blir informanterna också 
känsligare för stress än i typologi I. I typologi III driver sig 
informanten ännu längre än vad som är fallet i övriga typologier, 
vilket dels sammanhänger med att det finns en slags anpassning 
till den problematiska och krävande situationen då det blivit en 
vanesak för informanten och dels då hon i kontakt med 
medicinskt professionella inte bemöts med tilltro om 
situationens allvar. Här utvecklas också kroniska symtom. 
”Vägen tillbaka” kan således sägas vara förbunden med de 
tidigare erfarenheter som informanterna har med sig.  

Andra skillnader vad gäller upplevelse av djup i tillståndet är 
att det inom typologi I inte finns någon utdragen fas som utmärks 
av depression och känslor av värdelöshet som i typologi II och III. 
Inom typologi I finns snarare en fas där dagarna är oberäkneliga. 
En mer uttalad vilja och ork att aktivera sig är också 
framträdande. Typologi III går ett steg längre då informanten till 
och med tappar livsgnistan.   
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Vad gäller informanternas personlighetsutveckling finns 
också skillnader. Inom typologi I är en personlighetsförändring 
viktig men informanten menar inte att hon kan förändra sig allt 
för mycket eftersom hon då upplever att hon skulle bli någon 
annan. I typologi II är viljan till förändring mycket tydlig och den 
visar sig i att informanterna bland annat högt värderar att leva 
efter en struktur. I typologi III går informanten ett steg längre än 
övriga informanter i vikten av självkännedom och utveckling av 
sig själv. Hon talar mycket om känslan av att bli hel som 
människa och vad det betyder. 

Det visar sig att tidigare insikt om situationen innebär 
vidbrändhet emedan senare insikt innebär utbrändhet. Analysen har 
också visat på att man kan tala om olika sorters utbrändhet, dels 
en kortvarig som handlar om en utbrändhet som inte är 
förknippad med individens identitet utan som uppkommer utav 
påtagliga förändringar i de situationer som individen befinner sig 
i, och dels en långvarig som mer är förknippad med individens 
självbild och liv i stort.  

Eftersom samtliga typologier också ingår i den gemensamma 
kärnan visar det sig att de egentligen inte är så olika varandra. 
Det som skiljer är mer skiftningar i konstituenternas intensitet. 
När typologierna sätts i relation till den gemensamma kärnan 
visar det sig att innehållet i typologi II och det i kärnan ligger 
förhållandevis nära varandra. Det kan ha att göra med att 
typologin är den ”mellersta”. Resultatet visar att det som 
informanterna upplever som viktigt och betydelsefullt för att 
”komma tillbaka” inte skiljer sig så mycket mellan kortvarig och 
långvarig vidbrändhet eller utbrändhet. Skillnader gäller alltså mer hur 
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dagarna gestaltar sig och hur de mår kroppsligt och mentalt 
under processen.  

Resultatdiskussion 
Då resultatet sätts i samband med bakgrunden framträder en för 
mig relevant och övergripande fråga; nämligen frågan om vad 
utbrändhet egentligen innebär. Med den frågan som 
utgångspunkt kommer jag att diskutera olika delar som kan ses 
vara inbegripna i den. Jag inleder med en reflektion över olika 
former av utbrändhet och går sedan vidare till att diskutera 
utbrändhet kopplat till ansvar. Därefter diskuteras vad det 
innebär att ”komma tillbaka”.  

I bakgrunden presenterades Freudenbergers syn på 
utbrändhet. Han menar att det finns en kortvarig och en 
långvarig form av fenomenet. Dessa två former har likheter med 
de typologier som analysen resulterat i. Freudenberger menar att 
”den kortvariga utbrändheten” är ett tillstånd som uppkommer 
ur en eller flera situationer som personen själv valt eller försatts i 
(såsom arbete, kärleksförhållanden, ekonomiska problem, barn, 
familj, sjukdomar). Mina resultat kring typologi I – kortvarig 
vidbrändhet och typologi II – kortvarig utbrändhet kan sägas vara 
samstämda med resonemanget då tillstånden är förbundna med 
de situationer som informanterna mer eller mindre själva försatt 
sig i. Det handlar mycket om informanternas levnadssätt i det 
vuxna livet och hur de hanterar de situationer de lever i. Det kan 
också tilläggas att den kortvariga formen har ett samband med de 
krav som informanterna ställer på sig utifrån upplevda normer. 
Även informanternas oförståelse för de uppkomna symtomen 
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samt deras svårighet att införliva utbrändheten i deras självbild 
kan sägas överensstämma med Freudenbergers sätt att tolka 
”den kortvariga utbrändheten”.  

Vidare anser Freudenberger att ”den långvariga 
utbrändheten” hänger ihop med barndomen och försummelse av 
fysiska och känslomässiga behov. Det kan i högsta grad sägas 
vara i harmoni med typologi III – långvarig utbrändhet. Därav 
uppkommer också känslor av att vara ett offer för 
omständigheter som man inte kunnat påverka. Försummelse 
under barndomen och senare i livet resulterar i den här studien i 
identifikation till en mer eller mindre problematisk livssituation. 
Identifikationen medför därmed ett levnadssätt som i sin tur 
bidrar till ytterligare problematiska situationer. Inom typologin 
handlar det om en livssituation där impulsiviteten till att prova 
både konventionella och okonventionella vägar styr. 
Freudenberger menar att huvudorsaken till denna form av 
utbrändhet ligger i verkliga eller inbillade förväntningar. Detta 
visar sig dock vara fallet i samtliga typologier. Båda formerna av 
fenomenet handlar om informanternas upplevelse av att ha 
förväntningar på sig från andra eller sig själva om att leva på ett 
visst sätt. Det är både verkliga och upplevda krav som de känner. 
I typologi I och II är normer mer framträdande emedan 
impulsiviteten inför att prova på nya saker är det framträdande i 
typologi III. Levnadssättet i typologi III kan ses som informantens 
förväntningar på sig själv. Emellertid innebär det att livet inte går 
på en rak lina, utan att informanten, som Freudenberger också 
uttrycker det, då och då kör helt slut på sin energi och hamnar i 
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de farligare stadierna av utbrändhet. Denna utbrändhet är således 
i likhet med Freudenbergers syn en del av livsmönstret.   

I bakgrunden framgår att det varit vedertaget att betrakta 
utbrändhet som ett individuellt problem, där det är individen 
som har brister i karaktären. Detta kontrasteras med att 
forskning snarare visar att det skett grundläggande förändringar i 
arbetslivet som missgynnar individen. Hur ser då sambandet ut 
mellan detta och studiens resultat? Till stor del talar 
informanterna om sitt eget ansvar över att ha försatt sig i 
utbrändhet. Det kan ha att göra med det individualistiska 
samhälle som vi lever som Maslach talar om. Informanterna 
bemöts också i stort med lösningar på en individuell nivå. Det 
kan också ha att göra med att informanterna upplever att de har 
”lättare” för att förändra sig själva än de utomliggande faktorer 
som påverkat situationen.  

I bakgrunden beskrivs också utbrändhet som främst 
arbetsrelaterat men att fenomenet också kommit att utvidgats till 
att allt mer omfatta även den totala livssituationen. Även om 
man säger att utbrändhet handlar om individens 
sysselsättningssituation, så visar den här studien indikationer på 
att det handlar om mer än så. Det verkar handla om individens 
totala inställning till hela livet, hur det ska levas och vad som är 
värt att lägga energi på. Att utbrändhet inte enbart kan reduceras 
till arbetsfaktorer visas också i att samtliga informanter i 
rehabiliteringsprocessen ser över sin totala livssituation. De 
börjar reflektera över sina egna beteenden i förhållande till det liv 
de lever. Med detta menar jag inte att det är individens ”fel” att 
han eller hon kanske lägger för mycket energi på ett område och 
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”bränner ut sig”. Jag menar att det ursprungligen i större 
utsträckning handlar om de krav som samhället i ställer på sina 
invånare. Det kan handla om de normer och krav som 
socialiseras in när vi är små och sedan fortsatta krav på att vi 
exempelvis måste prestera för att ha ett värde som människor. 
Det kan också handla om arbetsplatsernas belastning på sina 
anställda. Det ska därför inte ses som om det enbart är individen 
själv som ska ta på sig ansvaret att säga ifrån och värna om sin 
egen hälsa så att de inte blir utbrända. Det handlar i mångt och 
mycket om att samhället inte ska kräva för mycket. 

Något som jag ser är a och o för att komma till rätta med 
problemet att människor offrar sin hälsa för andra åtaganden i 
samhället är att det måste till en än starkare diskussion kring 
utbrändhet. Vi måste ta tag i ”de mjuka delarna”, som en 
informant uttryckte det. En tydlig slutsats är att det är viktigt att 
vi möjliggör för en öppen kommunikation i vårt samhälle; inom 
arbetslivet, utbildningsväsendet och även inom andra sociala 
sammanhang såsom familjen. Med kommunikationen kan vi 
skapa ett öppet klimat för de här frågorna vilket i sin tur kan 
underlätta för människors upplevelse av att utbrändhet inte 
förknippas med skam och synd. En kommunikation kan 
underlätta för att vi tar tag i problemet tidigt i stället för att låta 
det pågå i det tysta. Detta visar sig också vara viktigt eftersom 
individen själv kan förneka sin situation. Typologi I visar att ett 
tidigt möte och uppmärksammande av att man befinner sig i en 
utbränningsprocess kan möjliggöra att man inte går lika djupt ner 
i sjukdomen som man annars kanske skulle ha gjort. Självklart 
ska vi redan tidigare än i den beskrivna typologin försöka se 
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tecken så att vi tillsammans kan förändra situationen så att 
processen avbryts och ändrar riktning. Vi behöver alltså sprida 
kunskap om utbrändhet och de signaler som tyder på att en 
människa är på väg att ”gå in i väggen”. Förhoppningsvis kan vi 
främja för ett större värnande av individen, vilket i sin tur också 
har en betydande ekonomisk aspekt då vi kan minska de 
ofantliga summor som vi idag lägger på sjukvård och 
rehabilitering.  

Även om informanterna inte uttrycker i klartext att 
organisationer och samhället måste förändra sig, så ger resultatet 
tecken på att det är ett måste för att människor inte ska bränna 
ut sig. Det visar sig bland annat i att det enbart är en informant 
som lyckas återgå till sin tidigare sysselsättning. Inom denna har 
de också aktivt arbetat tillsammans för hur de ska kunna 
förändra och underlätta arbetet. Övriga informanter söker sig till 
arbetsplatser inom vilka de i hög grad kan påverka sin situation. 
Det visar sig vara viktigt med känsla av inflytande över sin 
situation och de krav som ställs. Detta överensstämmer med 
Karaseks och Theorells resonemang om krav och kontroll. 
Informanternas tidigare situationer skulle enligt 
krav/kontrollmodellens terminologi kunna kallas för situationer 
med ”hög anspänning”. De har upplevt att de haft höga krav på 
sig och att de inte haft copingstrategier för att bemöta dessa 
krav. Men det ska understrykas att det i informanternas fall 
handlar om faktiska krav kombinerat med deras upplevelse av 
krav. Det hör också till saken att det inte enbart handlar om krav 
kopplade till sysselsättningen. Detta samband överensstämmer 
med krav/kontrollmodellens tanke om att hög mental belastning 
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endast kan vålla sjukdom i kombination med låg möjlighet att 
påverka situationen. De situationer som informanterna generellt 
sett söker sig till ”efter” utbrändheten är snarare sådana som 
skulle kunna kallas för ”aktiva situationer”. De upplever 
visserligen att de har krav på sig (även om de är lägre) men också 
att de har en större förmåga att hantera dem. 

Utifrån den här diskussionen blir det viktigt att arbeta 
förebyggande mot utbrändhet på två nivåer. Dels måste vi arbeta 
för att få ett bättre samhälle med öppen kommunikation där vi 
upplever att vi vid höga krav ändock har ett inflytande och kan 
påverka situationen, dels måste vi i behandlingen av individen 
sätta in honom eller henne i ett större sammanhang.  

I den här uppsatsen talar jag om ”vägen tillbaka” och 
uttrycket har även fått stå som titel. Uttrycket kan diskuteras då 
det visar sig att informanternas tillfrisknande tillstånd inte 
handlar om ett återgående tillbaka till gamla livsmönster. Snarare 
handlar det om att de omvärderar tidigare levnadssätt och finner 
ett nytt reflekterande förhållningssätt till livet. Istället för ”vägen 
tillbaka” skulle man med detta synsätt kunna kalla vägen från 
utbrändhet till en ny vardag för ”vägen fram”. Men ”vägen 
tillbaka” behöver inte heller syfta på att informanterna skulle 
återgå till tidigare mönster. Det kan snarare innebära att 
informanterna kommer tillbaka till ett tillstånd där de känner att 
de mår bra och trivs med livet. Det är på detta sätt som jag 
använder mig av begreppet.  

Det är svårt att sätta en gräns för var utbrändhet börjar och 
slutar, vilket överensstämmer med begreppet 
”utbränningsprocessen”. Samtidigt ser jag att rehabiliteringen 
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inte har ett tydligt slut. En poäng vore att kalla den 
”rehabiliteringsprocessen”. Det är en process som enligt 
resultatet kan pågå hela livet. Kanske beror det på vad man 
lägger in i begreppet. Egentligen handlar det i grund och botten 
om vad hälsa och friskhet betyder. Den här studien ger tecken på 
att informanterna sammankopplar friskhet, ”att komma tillbaka” 
med den ökade självkännedomen och deras upplevelse av att 
genomgå en personlighetsutveckling. Det visar sig också att de 
menar att de inte är tillbaka helt eftersom förändringen är 
krävande och kan ta ett livslångt liv. Därmed blir det relevant att 
tala om att informanterna upplever sig vara mer eller mindre 
tillbaka. Resultatet har också visat tecken på två dimensioner i 
”vägen tillbaka”. Den ena ”vägen tillbaka” består av en 
upplevelse av att kroppsligen och mentalt ha återhämtat sig så 
pass att man kan leva ett aktivt liv med sysselsättning. Den andra 
vägen är en ”väg tillbaka” till något större, nämligen livet och 
känslan av att vara den man vill vara. Jag ser att informanternas 
”väg tillbaka” i mångt och mycket har att göra med att de skaffat 
sig ett slags skydd mot att hamna i utbrändhet igen. Det handlar 
om ett liv där de uppmärksammar sig själva och sin hälsa. Detta 
tror jag är grunden för att kunna stå emot samhällets alla krav.  

Metoddiskussion 
Enligt Karlsson handlar vetenskap generellt sett om sanning. 
Men sanning är ett begrepp som måste diskuteras. Inom den 
filosofiska vetenskapen finns det många olika uppfattningar om 
vad sanning är för något. EPP-metodens innehåll vilar på den 
fenomenologiska uppfattningen om att det inte finns några 
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avskilda objektiva sanningar. Objektiv fakta är nämligen alltid 
förbunden med ett subjekt eller subjektiv förståelse (genom 
intentionalitet). Det är däremot inte ofruktbart att tala om 
”objektivitet” om man samtidigt är medveten om att det har en 
subjektiv aspekt. Fakta är bara fakta i en särskild kontext. 
Därmed faller det sig därför snarare lämpligt att tala om mening 
än sanning.  

Hur vet vi då att tolkningarna i den här studien innehar 
validitet? Karlsson föreslår tre olika validitetskriterier som man 
kan använda sig av inom EPP-metoden. Det första kriteriet 
innebär en bedömning av i vilken grad den fenomenologiska 
psykologiska reduktionen lyckats. Syftet med reduktionen är att 
försäkra sig om att forskaren inte lägger in sin egen förförståelse 
och sina egna fördomar i förståelsen av datamaterialet. Ett sätt 
att få vägledning i detta är att jämföra förförståelsen med 
resultatet. Då jag gör det kan jag konstatera att skillnaden är stor. 
Det ska också tilläggas att varje tolkning sker inom tolkarens 
historiska och kulturella förförståelse vilket medför att det är 
omöjligt att inta en position utanför ens egen historiska horisont. 

Det andra kriteriet handlar om tolkningarnas horisontella 
konsistens. Om det finns flera tolkningsmöjligheter är det 
forskarens uppgift att utröna vilken tolkning som är den 
rimligaste genom att ta i beaktande det som Karlsson benämner 
för ”horisontell konsistens”. En tolkning som besitter horisontell 
konsistens är en tolkning som överensstämmer med alla 
konstituenter i texten (transkriptionen). Med detta menas att 
tolkningen ligger i harmoni med meningen i resten av texten. Det 
som kan inverka på validiteten är den grad av uppmärksamhet 
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som ges till en tolkning. Det är tänkbart att vissa tolkningar ges 
stor uppmärksamhet emedan andra mer eller mindre förbises. 
Detta öppnar därmed upp för en mer eller mindre meningsfull 
tolkning av texten. För att verka för högsta validitet har jag i 
analysen varit noga med att gå tillbaka till transkriptionerna och 
se så att mina tolkningar är förenliga med dess innehåll. 
Dessutom har de situerade strukturerna jämförts med 
transkriptionerna för att se att det även i detta fall föreligger en 
harmoni.  

Det tredje kriteriet handlar om att se till tolkningarnas vertikala 
konsistens. Detta innebär att forskaren ser att det råder harmoni 
mellan olika metanivåer av fenomenologisk analys. Karlsson 
menar att Husserls fenomenologiska psykologi utgör en gräns 
för vad som kan betraktas som verklig mening. En tolkning som 
exempelvis strider mot analysen av medvetandet som 
intentionalt måste således tillbakavisas. Analysen på en högre 
nivå ”guidar” då validiteten av olika tolkningar. I den här studien 
kan jag inte se att några sådana motsägelser finns. 

Vidare föreslår Karlsson att forskaren utifrån dessa kriterier 
ska kunna argumentera för att hans eller hennes tolkning är den 
rimligaste. Hur övertygande argumentet är beror på forskarens 
hänsynstagande till de tre kriterierna. Eftersom EPP-metoden är 
hermeneutisk till sin karaktär finns det ingen möjlighet att fullt ut 
bevisa en tolkning. Vi ska också komma ihåg att en forskares 
förståelse av en text är en oändlig process.112 

                                                           
112 Karlsson, Psychological Qualitative Research from a 
Phenomenological Perspective, s. 125-133. 
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Ett dilemma jag upplever i användandet av EPP-metoden är 
att jag å ena sidan strävar efter att få fylliga och uttömmande 
intervjuer emedan jag å andra sidan får problem med ett för stort 
datamaterial då det försvårar för att nå en översikt och förståelse 
av hela materialet. Dessutom är EPP-metoden (och många andra 
kvalitativa metoder) mycket tidskrävande vilket också är en 
aspekt att ha i åtanken då man gör en kvalitativ undersökning. 
Jag upplever att mitt material varit relativt omfattande, men ser 
trots allt att det inte varit så stort att jag inte kunnat skapa mig en 
helhetsbild av dess innehåll. På grund av materialets omfång 
valde jag att noggrant analysera de delar av transkriptionerna 
som varit relevanta för mitt syfte. Mer precist har det handlat om 
att jag utfört analyssteg tre (det vill säga det steg då 
meningsenheterna transformeras till dess psykologiska mening) 
extra noga i vissa delar. De övriga delarna har givetvis också 
genomlästs och givits kortare kommentarer men de har mer legat 
som underlag för den allmänna förståelsen av informanternas 
upplevelser. Detta användande av metoden anser jag vara 
befogat då fenomenologisk analys i huvudsak handlar om att inta 
den fenomenologiska attityden och omfatta ett visst synsätt.113 
Jag upplever att materialet varit fylligt och innehållsrikt och ser 
därför att jag fått en god förståelse av informanternas livsvärldar. 
I några fall har jag följt upp intervjuerna med ytterligare frågor 
för att klargöra min förståelse och skaffa mig ytterligare 
information om deras ursprungliga upplevelser. Att metoden är 
så tidskrävande kan ses som en nackdel, men samtidigt är det 
                                                           
113 Karlsson, Psychological Qualitative Research from a 
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viktigt med en systematisk ingående analys för att kunna nå och 
hävda ett resultat med validitet. 

Ytterligare en aspekt som kan diskuteras är de upplevelser 
som jag som ”forskare” får ta del av. Karlsson menar att det 
uppstår ett gap mellan informanternas upplevelse (av processen 
att ta sig ur utbrändhet) samt deras återberättande av den i 
intervjun. Reproduktionen av upplevelserna är aldrig synonyma 
med de ursprungliga upplevelserna. De ursprungliga 
upplevelserna är alltid mer än texten, vilket gör att forskaren sätts 
i en position där han eller hon är mer eller mindre korrekt. 
Skillnaderna uppstår bland annat genom glömska.114 Vid några 
tillfällen under intervjuerna har glömskan visat sig, men det har 
inte varit i någon för mig påtaglig utsträckning. Hur stor 
inverkan det haft i den här studien är däremot svårt att säga. Det 
kan även tilläggas att det ligger i ”utbrändas” problematik att få 
en nedsatt minnesfunktion. Möjliga gap kan även tänkas bero på 
att det är svårt för informanterna att komma ihåg hur de 
upplevde situationen i och med att de mådde så dåligt.  

Bengtsson menar att forskning utifrån ett livsvärldsperspektiv 
innebär att såväl de människor som studeras som forskarna är 
oskiljaktigt förbundna med sina livsvärldar. Det kan jämföras 
med naturvetenskaplig forskning där man slipper 
komplikationen att även forskningsobjektet har en livsvärld. Men 
för den uppsats jag skrivit innebär det att en brygga måste slås 
mellan min livsvärld och de livsvärldar som mina informanter 

                                                                                                                
Phenomenological Perspective, s. 94.  
114 Karlsson, Psychological Qualitative Research from a 
Phenomenological Perspective, s. 85 ff.  
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lever i. Det handlar om att utsätta sig för den andres livsvärld 
och försöka finna en förståelse för den värld som den andre 
lever i och genom.115 Det går dock att diskutera hur detta 
utsättande av den andres livsvärld ska gå till. Bengtsson är av 
uppfattningen att det är att föredra naturliga samtal i ej 
arrangerade miljöer.116 Men hur skulle då jag kunna göra det i en 
studie om ”vägen tillbaka” från utbrändhet? Med hänsyn till 
forskningsetiska skäl valde jag att intervjua människor som 
upplever att de ”kommit tillbaka”, snarare än att vända mig till 
de som upplever sig vara mitt uppe i sina försök att ”komma 
tillbaka”. Min tanke var att informanterna då i större utsträckning 
skulle kunna tala om detta känsliga ämne. Samtidigt visade det 
sig att informanterna själva upplevde att de fortfarande var mer 
eller mindre på ”väg tillbaka”. Samtalen kan därmed till viss del 
ses som naturliga utsnitt. Miljöernas ”naturlighet” kan också 
diskuteras. Fick jag en större inblick i informanternas livsvärld då 
jag befann mig i de miljöer som var naturliga för dem? Till viss 
del tror jag att det var så. En annan aspekt av intervjuernas miljö 
är den om det är så att informanterna känt sig tryggare i deras 
egna miljöer, det vill säga på arbetsplatsen eller i deras hem, än 
vad de gjort i universitetets lokal eller i mitt hem? Det är möjligt 
att det är så och att det påverkat öppenheten i intervjuerna, men 
jag kan dock inte se att några sådana tendenser föreligger. Jag 
avslutar med ett citat från Bengtsson som jag tycker stämmer väl 
in i den här studien, i varje fall för min egen del.  

 
                                                           
115 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 34 ff. 
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Samtalssituationen blir en mötesplats där en person ges 
möjlighet att genom sina konkreta livserfarenheter bjuda 
en annan att ta del av och försöka förstå dem. Om 
personliga möten kommer till stånd, kommer både 
forskare och deltagande personer att förändras av 
samtalen.117 

 
Jag hoppas även att studiens resultat kan få andra läsare att 
förändras och erhålla en större förståelse av processen som leder 
från utbrändhet till en ny vardag. Genom det kan vi 
förhoppningsvis underlätta för en ”smidigare” väg mot 
välmående.  Studien har också resulterat i uppslag till vidare 
forskning.  

Vidare forskning 
Eftersom förståelsen av ett fenomen i hermeneutisk forskning är 
en pågående process som saknar slut är sökandet efter 
fördjupade kunskaper alltid betydelsefullt. Det har visat sig att 
den empiriska forskningen främst fokuserat på utbrändhet 
relaterat till arbetsfaktorer. Resultatet ger dock indikationer på att 
utbrändhet handlar om mer än så. Det blir därför intressant att 
även forska kring andra områden såsom fritidens eller familjens 
betydelse i samband med utbrändhet. Men kanske än mer 
relevant vore det att undersöka utbrändhet i förhållande till en 
syn på människan som en sammansatt individ som påverkas av 
hela livet. Dessutom visar det sig att mycket forskning är gjord 

                                                                                                                
116 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 37. 
117 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, s. 142. 
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kring arbeten där det råder mycket kontakt mellan människor. 
Det vore därmed fruktbart att utöka forskningen kring andra 
typer av arbeten och situationer. 

Sammanfattning 
Genom statistik över sjukskrivningar kan man se att utbrändhet 
är en av de vanligaste orsakerna till att människor blir sjukskrivna 
och att diagnosen hör till de som ökat mest under de senaste 
åren i Sverige. Utbrändhet uppkommer vid långvarig stress och 
när individen inte har möjlighet att återhämta sig. Vägen mot 
utbrändhet brukar beskrivas i olika faser och gemensamt är att 
vägen ses som en process. En etablerad modell, utifrån vilken 
man kan beskriva situationer som kan generera negativ stress och 
utbrändhet är Karaseks och Theorells krav/kontrollmodell. I 
både definitioner och forskning kring utbrändhet har man 
fokuserat på arbetssituationen och då främst arbeten där det 
finns stor kontakt med människor. Exempelvis Maslach, som 
populariserade begreppet utbrändhet, betonar att människors 
arbetsmiljö förändrats till att sätta de ekonomiska värderna före 
de mänskliga, vilket i sin tur utgör grunden utbrändhet. På senare 
tid har man dock börjat studera utbrändhet i förhållande till 
andra typer av arbeten samt andra icke-sysselsättningsområden. 
Maslach menar att en vedertagen uppfattning är att utbrändhet är 
ett individuellt problem som beror på mänskliga brister och att 
det i sin tur medfört att främst individuella lösningar erbjuds. En 
mängd studier visar emellertid att utbrändhet inte enbart kan 
lösas genom personliga copingstrategier utan att även andra 
typer av förändringar krävs.  
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Syftet med den här studien är att beskriva processen som 
leder från utbrändhet till en ny vardag, en process som här 
benämnts ”vägen tillbaka”. Syftet har specificerats genom 
frågeställningarna; vilka viktiga faktorer ser informanterna har 
bidragit till att de ”kommit tillbaka”, finns det olika hinder som 
försvårar ”vägen tillbaka” och hur påverkas identitet och 
självbild under processen? Studien är kvalitativ i sin karaktär och 
data består av intervjuer med sex personer, fem kvinnor och en 
man, som erfarit utbrändhet och som ”kommit tillbaka” på ett 
eller annat sätt.  

Vidare utgår studien från ett fenomenologiskt perspektiv, 
vilket innehåller både teori och metod. Enligt teorin ses 
människan vara förbunden med världen (livsvärlden) och det är 
också hon som ger världen dess mening genom att hon erfar, 
lever och handlar i den. Teorin har en hermeneutisk syn på 
människans betraktande av världen, vilket innebär att världen 
inte är något i sig självt och att vi måste beakta att vi aldrig helt 
kan bedriva forskning från en orörd position utanför den. 
Människan betraktas som delaktig i världen och som påverkad av 
dess kontext och sin förförståelse. Detta är också synsättet i den 
empirisk fenomenologisk psykologisk metod (EPP-metoden) 
som jag använt mig av. Syftet med den är att upptäcka 
meningsstrukturen hos ett fenomen genom sökande efter det 
som utmärker fenomenet. I studien utgörs således fenomenet av 
”vägen tillbaka” och det har varit av intresse att studera vad detta 
inbegriper. Analysen sker med själva upplevandet som underlag. 
I metoden ingår också den hermeneutiska cirkeln vilket betyder 
att varje del av informantens berättelse måste förstås i ljuset av 
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hela berättelsen. I tolkningen av datan läggs ett stort arbete ned 
på att jämföra informanternas upplevelser av fenomenet med 
varandra. Först har det som är gemensamt presenterats och 
sedan skillnaderna i tre, så kallade, typologier.  

Gemensamt för informanternas upplevelse av utbrändhet är 
att fenomenet innebär en process. Det har visat sig att ”vägen 
tillbaka” inte kan beskrivas som ett självständigt fenomen 
eftersom informanternas ”väg tillbaka” tar sin utgångspunkt i 
utbränningsprocessen, vilket benämnts ”vägen ner”.  

I ”vägen ner” anpassar sig informanterna till upplevda 
normer och krav som därmed inte ifrågasätts. De har en bild av 
sig själva av att vara starka; de är starka utåt sett men inom dem 
finns den undantryckta bilden av att vara mer eller mindre svag. 
Informanterna tar på sig många uppgifter inom olika områden. 
Den press de lever under visar sig i kroppsliga symtom men 
dessa förnekas då de hela tiden strävar efter att vara starka. Med 
tiden gör dock dessa symtom att de söker hjälp och att de blir 
sjukskrivna. Undan för undan ”släpper de taget” om den starka 
självbilden och det uppstår en kris i deras syn på sig själva. 
Skamkänslor inför sig själv och andra bidrar till deras isolerering. 
Självbilden övergår allt mer till en bild av att vara svag och 
värdelös. 

”Vägen tillbaka” är således den tid då informanterna börjar 
visa tecken på kontraster till innehållet i ”vägen ner”. Processen 
kan beskrivas som att de hinder som ”vägen ner” innehåller 
samtidigt är ”möjligheter” till upplevelsen av att erhålla en 
starkare självbild. Informanterna definierar mer eller mindre 
”vägen tillbaka” som en synonym till personlig förändring; en 
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förändring som består just i en starkare självbild. Ett upplevt 
hinder är förnekelsen som med tiden ersätts av en stor insikt 
över den förflutna tiden. Informanternas allvarliga tillstånd 
medför att de allt mer börjar förstå sin situation och att de får en 
drivkraft att förändra den. I detta är samtal med främst 
professionella men också med andra människor mycket 
betydelsefullt. Det är viktig att uppleva eget ansvar över 
situationen och makt att kunna förändra den. De finner också 
behov av att andra försöker att förstå deras situationer och först 
när de upplever att de får bättre förståelse kan de ta emot en 
bekräftelse på att de är utbrända. Ett annat upplevt hinder utgörs 
av rädslan att blotta sin svaghet för andra. Ju aktivare de blir 
desto starkare upplever de sig dock vara. Reflektionen över hur 
de levt bidrar till deras ifrågasättande av en del normer som de 
tidigare tagit för givna. Den innebär att de vänder sig till sitt inre 
och att deras själkännedom blir stor. Informanterna omvärderar 
hur deras liv ska levas, vilket resulterar i att de förminskar värdet 
av vissa delar av sitt liv och/eller att de värderar andra sidor 
högre. Informanterna kan sägas utveckla en ny identitet, inom 
vilken de har ett reflekterande förhållningssätt till livet och där de 
värderar sig själva högre än tidigare.  

De tre typologierna jag funnit är; Typologi I - Kortvarig 
vidbrändhet, Typologi II - Kortvarig utbrändhet och Typologi III - 
Långvarig utbrändhet. De skiljer sig åt vad gäller hur stor del av 
informanternas liv som tillståndet omfattar samt dess djup. En 
skillnad är att kroppsliga symtom inte hinner utveckla sig i typologi 
I då en insikt över situationen inträffar tidigare än i övriga 
typologier. Inom typologin finns inte heller någon uttalad 
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utdragen fas av depression och känslor av värdelöshet. Dagarna 
är snarare oberäkneliga. Även viljan och orken att aktivera sig är 
mer framträdande. Vad gäller personlighetsförändring är den 
viktig om den inte blir för uttalad eftersom det skulle innebära en 
känsla av att inte längre vara sig själv.   

I typologi II finns en större förnekelse av den uppkomna 
situationen vilket gör att de ingående informanterna pressar sig 
till dess att kroppsliga symtom utvecklar sig. Detta medför också 
att de generellt sett blir stresskänsligare än i föregående typologi. 
Här finns en mer framträdande fas av avskärmning från 
omvärlden då känslor av skam, kaos och depression infinner sig. 
Viljan till förändring blir dock mycket tydlig vilken visar sig i att 
informanterna bland annat värderar högt att leva efter en viss 
struktur.  

I typologi III finns en större förnekelse än i övriga typologier. 
Denna hänger dels samman med en vanemässig anpassning till 
en problematisk och krävande livssituation och dels till 
upplevelsen att inte bli trodd i mötet med proffessionella. Detta 
medför också att kroniska symtom utvecklas. Utmärkande är 
långvariga faser av isolering från omgivningen samt att 
livsgnistan ibland försvinner. Det blir oerhört viktigt att finna sig 
själv och att utveckla sig som person.   

Skillnaden mellan vidbrändhet och utbrändhet definieras här 
utifrån hur långt individen går i utbränningsprocessen; om det är 
en ”tidigare” insikt som stoppar utbränningsprocessen 
(vidbrändhet) eller om det går så långt att det är de kroppsliga 
symtomen som gör individen obenägen att fortsätta att pressa sig 
(utbrändhet). Upplevelsen av att vara sjuk blir också djupare i 
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utbrändheten. Typologierna har också delats in utifrån en 
kortvarig och en långvarig form av tillståndet. Den kortvariga 
formen handlar om ett tillstånd som upptar en begränsad tid av 
individens liv. Den långvariga formen handlar mer om en 
utbrändhet som är en del av individens totala liv. Det som 
informanterna upplever vara viktigt och betydelsefullt för att 
”komma tillbaka” skiljer sig inte så mycket mellan de olika 
typologierna. Skillnader gäller mer hur dagarna gestaltar sig och 
hur informanterna mår kroppsligt och mentalt under processen. 
Indikationer ges på att utbrändhet inte enbart handlar om 
arbetssituationen utan om livssituationen i stort.  

Slutligen poängteras att det behövs en öppen kommunikation 
kring stress och utbrändhet för att vi ska kunna komma till rätta 
med problemet. Vi behöver sprida kunskap om utbrändhet och 
de signaler som tyder på att en människa är på väg att ”gå in i 
väggen”. På så sätt kan vi ta tag i problemet tidigt vilket också 
visar sig vara angeläget eftersom individen ofta förnekar sin 
situation. Framtida forskningsinriktningar har också föreslagits.  

Summary 
Statistics about sick-listed people shows us that burn-out is one 
of the most common causes of sick-leave and that the diagnosis 
of burn-out is one of the most increased diagnosis during the last 
years in Sweden. Burn-out arises as the result of the experience 
of stress of long duration and when the individual doesn´t have 
the possibility to recover. The path that leads to burn-out is 
usually described in terms of different phases which all state that 
burn-out is seen as a process. An established model, through 
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which situations that can generate negative stress and burn-out 
can be described, is the demand-control model of Karasek and 
Theorell. Both the definitions of and the research upon burn-out 
have focused on the job situation and the kinds of jobs where 
there are higher levels of contact between people. For example 
Maslach, who popularized the concept of burn-out, points out 
that the job environment has changed to the point where the 
economic value comes before the human value, which can lead 
to burn-out. Burn-out has lately been studied in connection to 
other types of jobs and other unemployed areas. Maslach states 
that an established point of view is that burn-out is an individual 
problem which has to do with individual short-comings and also 
means that that individual solutions are offered. However, a large 
number of studies show that burn-out can not be solely solved 
through personal strategies of coping, but other types of changes 
are required. 

The aim of this study is to describe the process that leads 
from burn-out to a new everyday life, a process which here has 
been called “the way back”. The aim is specified through the 
questions; which important factors have contributed to the 
recovery of the interviewees, are there any obstacles that have 
made the way back more difficult and how was their identity and 
self image effected during the process? The study is qualitative 
and data consists of interviews with six people, five women and 
one man, who have experienced burn-out in one way or another. 

Furthermore, the study is based upon a phenomenological 
perspective which includes both theory and method. According 
to this theory, the human being is seen to be connected to the 
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world (the life-world) and it is also people who gives the world 
its meaning when experiencing, living and acting in it. The theory 
is based upon a hermeneutic view of the human relationship to 
the world, which means that the world is nothing by itself and 
that one must take into account that one can never research 
from an objective position. The human is seen as a participant in 
the world and as being affected by their context and 
preconceptions. This is also the outlook and approach in the 
Empirical Phenomenological Psychological Method (EPP-Method) that 
was used. The purpose of the method is to trace out the meaning 
structure of a phenomenom. In this study the phenomenom 
consists of “the way back” and it has been studied what this 
process is about. The analysis is made on basis of experiences. In 
the method the hermeneutic circle is included which means that 
every part of the narratives of the interviewees must be seen and 
understood in the light of their whole interview. In the 
interpreting of the data an effort is made to elucidate the 
different experiences in the interviewees individual “way back”. 
First the common experiences have been presented and secondly 
the differences in three typologies.  

The general experience of the interviewees is that the 
phenomenom is a process. It has been shown that the “way 
back” can´t be described as a self standing phenomenom 
because it has a starting-point in the burn-out process, which has 
been refered to as “the way down”.  

In “the way down” the interviewees adapt to experienced 
norms and demands, which are not questioned. They have an 
image of themselves as being strong; they are strong on the 
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outside but inside there is a supressed image of being weak. The 
interviewees take on many tasks related to different areas. The 
pressure they live under shows up in physical symptoms but the 
symptoms are neglected because of their desire to be strong. 
However these symptoms bring them to seek professional help 
and they are unable to keep on working. Little by little they let 
the strong self image go and a crises surfaces in their self image. 
A sense of shame for themselves and others contributes to their 
isolation. More and more the self image becomes an image of 
being weak and worthless.  

Thus “the way back” is the time when the interviewees begin 
to show signs of contrast to the events of “the way down”. The 
process can be described in terms of the obstacles that “the way 
down” contains are at the same time “possibilities” for the 
experience of having gained a stronger self image. The 
interviewees more or less define “the way back” as a synonym 
for personal change, a change that consists of a stronger self 
image. One obstacle is the denial which as time goes by changes 
to an insight into the past. The serious state which the 
interviewees experience gives them a greater understanding of 
their situation and they get a motivating power of how to change 
it. The contact and conversation with professionals but also with 
other people is very meaningful. It is important to experience 
both responsibility and power to change the situation for the 
participants. They also need other people trying to understand 
their situation and it is first when they experience empathy and 
receive better understanding that they can incorporate the 
confirmation of being burned-out. Another obstacle that is 
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experienced is the fear of having to expose their weakness. Thus, 
the more active they become, the stronger they feel. The 
reflection of the way they lived contributes to their questioning 
of some norms that they earlier took for granted. This means 
that they turn to their inner being and that their self-knowledge 
increases. The interviewees reevaluate how their lives should be 
lived, which results in their reduction of the value they place on 
some parts of their lives and their appreciation of other parts. 
The interviewees develop a new identity in which they have a 
reflecting view of life and in which they give themselves a greater 
value than before.  

The three typologies are; Typology I – “Singed (to be burned 
slightly!)”, TypologyII – “Short-term burn-out” and Typology III – “Long-
term burn-out”. The typologies differ when it comes to the part of 
the interviewees lives that the state takes and also its deepness. 
One difference is that physical symptoms do not get the needed 
time to be developed in Typology I because the realization of the 
situation comes up earlier than in remaining typologies. Nor 
does it consist of a clear and protracted phase of depression and 
senses of worthlessness. The days are rather unpredictable. Also 
the will and the strength to become active is prominent. Personal 
change is important here, if it does not become so strong as to 
lead to a feeling of not being oneself any longer.  

In Typology II there is a greater denial during the pressing 
situation which leads to the fact that the interviewees overextend 
themselves for such a long that physical symptoms develop. 
Generally this means that they become more sensitive to stress 
than in Typology I. Because of arising senses of shame, chaos 
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and depression, they experience a more prominent phase of 
isolation from the surroundings. The will to change oneself is 
apparent, as seen, for example in the interviewees desire to live 
under a certain structure.  

In Typology III there is a greater denial than in the other 
typologies. This has to do with the habitual adaptation to a 
problematic way of life and with the feeling of not being believed 
when meeting professionals. This results in the development of 
chronic symptoms. Long phases of isolation are prominent and 
at times the spark of life disappears. It becomes very important 
to develop and find oneself as a person.   

The difference between being singed and being burned-out 
depends upon how long the individual goes in the process 
towards burn-out; if the individual comes to an “earlier” 
understanding about the situation that makes him or her stop the 
process towards burn-out (singed) or if it takes such a long time 
that the physical symptoms incapacitate the individual (burned-
out). The feeling of being sick is also more profound in the form 
of burn-out. The typologies have also been divided into a short 
and a long form of the state. The short-term form refers to a state 
which is played out during a defined period in the life of the 
individual. The long-term form of burn-out is more a state that is 
part of the entire life of the individual. There are no big 
differences between the typologies regarding what the 
intervieewes find important in their “way back”. The differences 
concern how their days are expressed and how they physically 
and mentally feel during the process. Indications are given that 
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burn-out is not solely job related but has to do with the situation 
of life in general.  

In the end it is emphasized that we are in need of an open 
communication about stress and burn-out in order to be able to 
solve these types of problems. We need to spread information 
about burn-out and the typical signs that show us that a person 
might be on his or her way to become burned-out. If we do so, 
we can prevent burn-out in an early state. It is also important 
that others try to stop the way towards burn-out because the 
individual might, as been showed in this study, deny his or her 
situation. Finally, recommendations for  further research are 
given.    
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Bilaga 1.  
Analyssteg två och tre - uppdelning av skiftande mening i 
meningsenheter (MU) samt transformering till dess 
psykologiska mening  

 
    Meningsenhet (MU)       MU nr.   Psykologisk mening 
G: Äh, sen på jobbet så, jag 
jobbar ju som förskollärare 
med barn (L: ja okej) å då är 
det ju så att man går ju inte 
in och tror att man ska få en 
lugn stund. Utan jobbet 
börjar ju direkt när man 
kliver innanför dörrn, så 
träffar man ju föräldrar och 
barn och då ska man ju möta 
upp föräldrar då och vara 
glad och positiv (L: ja just 
det) å svara på deras frågor.  

 
4 

G. är medveten om att det 
är stressigt på arbets-
platsen. Hon upplever 
förväntningar på sig om att 
vara på ett visst sätt (glad 
och positiv)   

 

Sen har vi då möte, 
morgonmöte, ornar dagen, 
så det ska funka, alltid nån 
sjuk. (L: hmm) å fixa till med 
raster, man kanske får hoppa 
över sin rast. Så att det skulle 
fungera med barnen då (L: 
hmm) å sen jobba med 
barnen då fram till fyra 

 
5 

G. beskriver arbetet på ett 
sådant sätt att det anses 
vara självklart att hon och 
andra arbetskamrater avstår 
från raster för barnens 
skull.  
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halvfem, ibland fem. Ibland 
har man ju stängningstur så, 
och på det ska man ju ha 
rast, det är ju inte säkert man 
fick ut sin lunchrast.  
Men om det gick. Efter det 
så hade ja väldigt mycket ofta 
den perioden innan, ja nästan 
två år innan ja blev 
sjukskriven åkte ja runt och 
hade föreläsningar. (L: ja) 
och då gjorde ja det direkt 
efter jobbet.  

 
6 

Utöver det krävande 
arbetet hade G. andra 
göromål en tid innan 
sjukskrivningen.  

L: Ja det är tufft.  
G: Ja sen kan man ju kanske 
försöka träna lite. Då innan 
ja blev sjukskriven så tränade 
ja ganska mycket, för det var 
enda sättet att få hjärnan att 
koppla av. (L: ja okej) (..) 

 
7 

G. beskriver hur hon innan 
sjukskrivningen fann ett 
sätt att få tankarna att 
försvinna, vilket var ett 
behov hon hade.   

så det vart lite maniskt, att 
man inte orka tänka och det 
enda stället man inte orka 
tänka var på träningslokalen. 
(L: ja just det) ett hårt 
jumpapass. (L: hmm) hmm. 

 
8 

Genom en fritids-aktivitet 
stillar G. sitt tvångsmässiga 
behov av att inte behöva 
tänka över sin situation. 
Hon förnekar mer eller 
mindre situationen.  
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Bilaga 2.  
Analyssteg fyra – situerade strukturer 

 
Situerad struktur av informanten Anna 
Anna söker professionell hjälp för de kroppsliga symtom som 
hon bekantas med. Hon upplever dock att hon inte får någon 
hjälp då hon inte får någon för henne relevant förklaring på sina 
symtom. Hon sjukskrivs och känner sig ensam och utelämnad till 
sitt eget öde. Första skedet i Annas sjukdom upplever hon som 
en period fylld av förvirring och frågor. Dessutom upplever hon 
att det är något fel på henne men hon kan inte sätta ord på de 
symtom som visar sig. Anna får antidepressiva medel som hon 
ska äta, men eftersom hon känner att hon inte förstår situationen 
och vad hon drabbats av blir hon skeptisk till medicinernas 
relevans för hennes tillstånd. Hon menar att det är en 
förutsättning för henne själv och andra att ”man” vet vad ”man” 
drabbats av för att kunna tro på den behandling och de preparat 
som erbjuds.  

Nu följer en kritisk fas för Anna. Hon känner sig totalt 
energilös, är passiv och orkar varken engagera sig i sin familj eller 
sociala aktiviteter. Detta samt hennes kognitiva problem och 
hennes känslighet för mycket intryck (bland annat tunnelseende 
och ljudkänslighet) upplever hon som hinder i ”vägen tillbaka”. 
Hon isolerar sig i hemmet. Självkänslan är låg då hon upplever 
att hon tappat all förmåga. Tiden utmärks också av 
självförnekelse och underskattande av problemets vidd, trots 
hennes tidigare teoretiska kunskap om ”själsliga sjukdomar”. 
Anna hyser förhoppning om att kunna bli frisk snabbt genom att 
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vila bort sina besvär så att hon kommer tillbaka till de göromål 
och krav som hennes liv innan sjukdomen handlade om. Dessa 
krav rör hennes arbetssituation och hennes privata levnadssätt 
som hon upplever ställs dels från omgivningen och samhället i 
stort och dels från henne själv. Då hon upptäcker att vila inte 
kan göra henne frisk börjar hon inse sin invecklade 
sjukdomssituation. Annas starka behov av att finna svar på sin 
sjukdom gör att hon på egen hand efter bästa förmåga inhämtar 
information om själsliga sjukdomar. Detta bidrar till hennes egen 
tolkning och diagnossättande. Men i brist på klarhet över 
sjukdomen upplever hon frustration då hon inte vet hur hon ska 
hantera situationen. Tidigare copingstrategier som hon använt sig 
av vid kriser fungerar inte heller. Känslor av besvikelse och att 
vara feltolkad infinner sig. Hon saknar information om hur 
”vägen tillbaka” brukar se ut i faser, samt hur hon själv kan bidra 
till att påskynda friskhetsprocessen. Hon menar att det är viktigt 
då det ger ett hopp om en ljusare framtid. Anna anser att hon 
under den första kritiska perioden behövt hjälp nästan dagligen.  

Efter viloperioden upplever Anna att hon allt mer börjar 
förstå sin situation och att hon ”släpper taget”. Självförnekelse 
och förvirring ersätts allt mer med en större acceptans och 
förståelse av situationens vidd och innebörd. Hennes erfarande 
av samhällets okunskap kring rehabilitering försvårar ”vägen 
tillbaka” samtidigt som det medför att hon själv aktivt börjar 
söka olika möjligheter för att ta sig ur sin situation. Hon ville inte 
acceptera att leva som sjuk, då hon inte ser några 
sjukdomsvinster. Hon blir sakta allt mer aktiv och börjar i 
praktiken tillämpa den kunskap som hon inhämtat. En tid av 
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rörelse, vila, kommunikation och reflektion följer. Anna går till 
exempel ut och promenerar regelbundet, ibland själv och ibland 
med sällskap av en vän. Hon upplever promenadernas 
välgörande effekt på kroppen som mår bättre (symtom klingar 
av) samt att hon få utlopp för behovet att kommunicera om sin 
situation. Förbättringen medför i sin tur att hon i större 
utsträckning klarar av sociala situationer. Men Anna kräver 
fortfarande mycket tid till återhämtning och vila. 
Kommunikation i form av samtal med en professionell finner 
hon också positivt då hon börjar reflektera över sitt liv, hur hon 
betett sig tillbaka i tiden, hur hon vill förändra gamla beteenden 
och hur hon vill leva i framtiden. Hon inser att det är hon själv, 
ingen annan som försatt henne i hennes situation, vilket bildar 
grund för att kunna skapa ett nytt levnadssätt. Anna finner att tid 
för reflektion över vad som är betydelsefullt i livet är ett viktigt 
inslag i rehabiliteringen. Hon upplever ett dilemma då hon 
menar att ”man” i dagens samhälle ofta måste vara frisk för att 
kunna vara sjuk. Med detta menar hon att det krävs att ”man” 
har kraft och energi att söka passande och yrkeskunniga 
professionella och att denna förmåga ofta saknas i en utsatt 
position som utbrändhet. Hon upplever att hon hade tur som 
kom till en samtalsterapeut som uppfyllde hennes förväntningar. 
Den första tiden är oberäknelig och innehåller många bakslag för 
Anna. Att hon ”släpper taget” innebär att hon inte längre 
förnekar sin situation och att hon allt mindre kämpar emot sin 
kropps signaler utan lyssnar på sig själv.  

Trots att Anna fortfarande är mycket sjuk börjar hon efter 
cirka ett halvår att besöka sitt arbete en gång i veckan då hon har 
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en känsla av att hon annars inte kan bli frisk. Dessutom känner 
hon krav på sig från en överordnad om att gå dit. I sin svåra 
situation upplever hon delade känslor över detta. Samtidigt som 
hon upplever kraven som höga känner hon att de i slutänden för 
med sig något mycket värdefullt, nämligen hennes beslut om att 
byta arbete. Beslutet upplever hon som den största vändpunkten 
i ”vägen tillbaka”. Anna får nytt jobb och arbetar halvtid under 
några månader. I början är det en kamp mot trötthet. Andra 
hinder är rädsla och oro för framtiden och om hon kan bli frisk. 
Trots kroppsliga och kognitiva hinder kämpar hon på. Hon 
kräver fortfarande mycket vila. Annas självförtroende vacklar 
även vad gäller hennes förmåga till arbetets helhet, men speciellt 
i vissa uppgifter. Med tiden växer det med att hon upplever sig 
klara mer och mer. Ett år efter sjukskrivningen arbetar hon 
heltid. Hon upptäcker att hennes kroppsliga symtom försvunnit 
och inser att hon kan bli frisk. Annas nya arbete är 
innehållsmässigt likt det föregående, men hon har ett nytt 
reflekterande förhållningssätt till arbetets betydelse och 
innebörd. Hon strukturerar dagarna så att hon får tid för sig själv 
och minimerar antalet intryck som hon utsätts för. Hon har lärt 
sig att prioritera vad gäller vad hon tar på sig och vad hon säger 
nej till, både i arbetet och under övrig tid. De krav och normer 
hon haft med sig ifrågasätts och sänks. Att inte ta på sig vissa 
uppgifter som hon åtog sig i sitt tidigare arbete innebär en viss 
sorg då hon upplever att hon säger nej till en del av sin identitet 
(av att vilja värna om andra människor). Anna planerar också in 
tid för förberedelse och återhämtning.  
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Anna hanterar sin nya situation väl och hennes 
självkännedom är stor. Det är först idag som hon börjar förstå 
den sjukdom som hon haft och fortfarande jobbar med. Hon ser 
den inte som något märkligt tillstånd, utan som en naturlig följd 
av ett speciellt levnadssätt. Vidare upplever hon att hon har bra 
självkänsla i sin situation. Hon vill inte vara utan sin erfarenhet, 
utan ser den som en berikande upplevelse för livet.  
(Typologi II) 

 
Situerad struktur av informanten Britta 
Under minst fem år lägger Britta ned mycket energi på sitt 
arbete. Hennes man tar hand om det mesta i hushållet och 
stöttar henne på så sätt. Britta är engagerad och trivs på sitt 
arbete och tar gärna på sig många uppgifter. Hon beskriver sina 
dagar som fyllda av stress från dess att hon vaknar till att hon går 
och lägger sig om kvällen. Till slut blir jobbet hennes allt, hon 
har ingen fritid, men ser ändå inte detta. Hon börjar ligga vaken 
om nätterna och fundera över arbetet. Varken arbetsgivaren eller 
hon själv tar de tecken hon ger på att ha för mycket att göra på 
allvar. Britta inser inte heller själv att hon håller på att bli sjuk 
och upplever inte att hennes familj förstår det. Hon menar att 
hon har en sådan personlighet att det inte syns utåt om hon är 
stressad eller inte. Hon har ont i en axel, men förstår inte att det 
är stressen som satt sig där. Hon förnekar sin situation.  

I och med att Britta har så mycket att göra på arbetet känner 
hon ibland att hon inte gör sitt jobb enligt de krav hon ställer på 
sig själv vilket medför en stressituation. Hon känner att hon har 
så ont i axeln att hon tänker stanna hemma en vecka och bli 
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bättre i den. Veckan går och hon känner att hon inte kan gå 
tillbaka, men förstår inte varför. Hon sätter sig ner och skriver 
ner allt hon känner och då förstår hon. Britta söker medicinsk 
hjälp, orkar inte prata utan visar bara sina anteckningar och får 
reda på att hon har alla symtom på utbrändhet. Hon förstår till 
viss del att det är så men tycker det är svårt att ta till sig då hon 
inte haft liknande sjukdomar tidigare.  

Britta blir sjukskriven och är i början av sjukskrivningen 
mycket uppskruvad. Hon upplever att hon inte kan tänka 
rationellt och att det råder total kaos bland hennes tankar. Hon 
kan inte sova fast hon är så oerhört trött. Hon anklagar sig själv 
för att det gått som det gått. Hon upplever sig vara känslolös och 
tom. Ganska snart tar hon kontakt med medicinskt 
professionella och börjar i samtalsterapi. Hon får sömnmedel att 
sova på. Britta börjar grubbla och förstå. Efter en tid kan hon 
vila. Med tiden blir hon deprimerad, hon släpper allt och slutar 
att kämpa på när hon blir medveten om sina tankar och känslor. 
Hon blir alldeles energilös och orkar inte göra annat än att bara 
finnas till. Britta isolerar sig i hemmet och orkar inte träffa några 
vänner. I efterhand menar hon att det är bra att ”man” tillåter sig 
att sjunka till botten först, men också att det är viktigt att inte 
fastna i detta tillstånd. 

Britta får även antidepressiva medel som hjälper henne i 
början till att få lite kraft och energi tillbaka, samt drivkraft att bli 
frisk. Hon vill inte bli ett offer och ser inga sjukdomsvinster. 
Hon börjar tillägna sig samtalsterapin då hon reflekterar sitt 
beteende och hur hon kan ändra sig. Hon känner att hon allt mer 
får insikt i varför hon betett sig som hon gjort. Hon inser att hon 
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sedan barndomen haft krav på sig att vara duktig samt att hon 
även försökte vara detta och få uppskattning av sin arbetsgivare. 
Genom samtalen börjar hon omvärdera sitt förhållningssätt till 
arbetet. Hon börjar allt mer inse att hon ställt för höga krav på 
sig själv. Britta börjar också sakta, med uppbackning av sin man, 
att aktivera sig mer både i hemmets sysslor och fysiskt, genom 
bland annat promenader i omgivningar som hon tycker om. 
Mannens närvaro är betydelsefull då hon efter behov kan prata 
om sin situation eller om andra saker. Dessutom blir han en 
förebild för henne så han kan leva i nuet och njuta av livets små 
stunder. Britta upplever det vara skönt att det inte ställs några 
större krav på henne hemma utan att hon får ta tid till reflektion 
utan dåligt samvete. Hon går Chi-gong men har svårt att tillägna 
sig den, då hon fortfarande har lite svårt att lyssna på sig själv 
och hur hon mår. Britta börjar också efter förmåga att söka 
information om utbrändhet så att hon förstår vad det innebär att 
bli utbränd och inte känner sig ensam i det, samt för att få 
bekräftelse på det hon känner och upplever. Hon får en inblick i 
de faser som utbrändheten brukar ha och känner att kunskapen 
om dessa ger henne hopp om en bättre framtid samt visar henne 
något om hur hennes framtid kan komma att se ut. Hjälp till att 
utvecklas mot välmående får hon också genom samtalen. Hon 
upplever att hon saknar kontakt med andra i samma situation, 
och söker därför den kontakten över Internet.  

Britta börjar lyssna allt mer på hur hon mår, både själsligt och 
kroppsligt. Genom Thai Chi som hon börjar med upplever hon 
att hon får meditation genom att hon inte kan utföra den riktigt 
om hon har sina tankar någon annanstans.  
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Britta har också kontakt med arbetet under hela 
sjukskrivningen genom bland annat möten med arbetsgivaren, 
arbetskamraterna, samtalsterapeuten. Som stöd för dessa är 
terapin mycket betydelsefull då hon genom den får insikt i hur 
hon vill förändra sin arbetsplats så att hon kan må bättre. I 
mötena talar de om hennes rehabilitering och hon upplever dessa 
som en förutsättning för hennes återgående. I början är hon 
besviken över att arbetsgivaren menar att han inte förstått att 
han haft ansvar för henne och hennes hälsa. Dessutom tycker 
hon det är jobbigt att han har svårt för att fråga hur hon mår.  

Britta börjar må lite bättre och känner att hon vill sluta med 
de antidepressiva medlen för att se ”hur hon mår egentligen”. 
Hon får på arbetsgivarens bekostnad möjlighet att besöka ett 
rekreationsanläggning under ett antal veckor, vilket hon är 
mycket tacksam för. Hon ser sin vistelse där som ett mycket 
viktigt led i ”vägen tillbaka”. Här erbjuds en mängd aktiviteter 
och vackra rogivande miljöer. Hon lär sig bland annat en metod 
för avslappning som hon sedan använder sig regelbundet av och 
som hjälper henne mot stressen.   

Britta tycker det känns skönt med den fortsatta kontakten till 
arbetet. Men med tiden upplever hon att arbetsgivaren inser sina 
brister och finner förståelse för hennes situation. Tillsammans 
utarbetar de hur hennes återgående till arbetsplatsen ska se ut. 
Både arbetsgivaren och läkare råder henne att inte ha för 
bråttom, men ganska snart anser hon själv att hon är mogen att 
börja arbeta lite försiktigt. Britta börjar arbeta två timmar per dag 
i tre veckor med färre arbetsuppgifter än tidigare. Under den här 
tiden förbereder hon för att börja arbeta halvtid den fjärde 
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veckan. Det går förhållandevis bra att börja arbeta även om hon 
upplever det som ett nytt arbete och ser att hon glömt mycket 
som tidigare varit självklart. Men hon finner stöd från 
arbetsgivaren och arbetskamrater som accepterar att hon inte 
orkar som tidigare. Hon tycker det känns väldigt skönt att hon 
släppt ansvaret till arbetsgivaren och att hon ändå har de 
arbetsuppgifter kvar som hon tycker är intressanta och 
stimulerande. Britta har planer på att arbeta heltid efter några 
månader men inser att hon varit för optimistisk. Hon drabbas av 
ett bakslag som gör att hon bedömer att hon bör börja äta 
antidepressiva medel igen. Detta gör henne besviken. Så 
småningom gör de att hon mår bättre igen.  

Britta planerar att börja arbeta 75 procent några månader 
fram i tiden då det vanligtvis råder en lugnare tid på arbetet då. 
Hon tycker att hon har kommit igång snabbt och är stolt över 
det. Hon trivs med sitt arbete. Hon är tillfreds med att 
arbetsgivaren idag hjälper henne genom att bromsa henne då 
hon visar tendenser på att ta på sig för mycket. Britta är också 
nöjd med att få ekonomisk hjälp till samtalsterapin och 
behandlingen av sin axel. Dessutom är det en bekräftelse på att 
utbrändheten är arbetsrelaterad. Hon har idag kommit en bra bit 
på vägen mot att må bra. Britta menar att det varit många hinder 
som hon varit tvungen att komma över för att gå vidare. Hon ser 
att en personlighetsförändring är ett måste för att kunna må 
bättre. Idag ser hon var det är att leva i nuet och hon lyssnar på 
sig själv här och nu. Men hon jobbar fortfarande med att göra 
saker och ting sakta. Hon upplever att det tar mycket tålamod 
och energi att bryta en del av sina invanda beteenden och inser 



112 

att det kan ta många år, men hon har en tro på om att kunna 
förändra sig så att hon i framtiden agerar automatiskt på det 
eftertraktade sättet. Britta inser att organisationen på arbetet 
måste förändras om hon ska må bra i längden. Hon vill 
egentligen inte byta arbete men upplever att hon för sin hälsas 
skull kanske tvingas göra det i framtiden. Utbrändheten ser hon 
som en stor lärdom som hon inte vill vara utan. Hon upplever 
att hon förändrats som människa och att hon har en starkare 
självkänsla, vilket hon kopplar till att hon lyssnar till sig själv och 
sin kropp och har förmåga att säga nej, samt att hon inte 
försöker vara duktig inför andra. Britta är också mindre 
stresstålig än tidigare och klarar inte av för många intryck. Hon 
försöker fortfarande att acceptera att stressen sätter sig i axeln. 
Vidare menar hon att hon förstått att det är viktigt att ”man” inte 
blir sjukskriven för längre och fastnar i det.  
(Typologi II) 
 
Situerad struktur av informanten Camilla 
Camilla har ett arbete som hon upplever som stimulerande och 
givande även om det är krävande och gjort att hon under kortare 
tider sjukskrivit sig. Då Camilla får information av en person 
som är sjukskriven för utbrändhet om dennes situation ser hon 
likheter med sin egen. Hon inser att hon inte längre som tidigare 
orkar vara aktiv under de tider hon inte är på arbetet och 
upplever att hon inte värderar arbetet så högt att hon vill offra 
sin övriga tid. Hon söker medicinsk professionell hjälp och blir 
sjukskriven under två veckor. Hon tycker det känns skönt att få 
medicinsk bekräftelse på sin ohälsa då hon själv upplever att 
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hennes själsliga sjukdom på något sätt inte är legitim och äkta. 
Vidare upplever Camilla att tvåveckors sjukskrivning bör vara 
tillräcklig tid att vila upp sig på men med tiden inser hon att 
hennes situation är mer invecklad än vad hon trott och hoppats 
på. Hon besöker med motstånd arbetet för att delegera vidare 
vissa uppgifter så att hon sedan kan släppa arbetet ur tanken. 
Påminnelser om arbetet är mycket jobbiga.  

Camilla får i början av sin sjukskrivning kontakt med en 
kvinna som hon tidigare inte haft någon relation till. Kvinnan har 
en stor betydelse i ”vägen tillbaka” då hon är en bra lyssnare. Det 
är viktigt för Camilla att kunna kommunicera sin situation till en 
utomstående då hon känner att kvinnan inte ställer några krav på 
henne och inte kommer med några råd om hur hon ska hantera 
sin situation. Camilla erfar också att hon ofta själv kommer fram 
till lösningar på sina problem då hon får sätta ord på sina känslor 
och tankar. Vidare känner Camilla att hon har krav på sig från 
sina nära; familj och man, om hur hon ska ”komma tillbaka” 
samt att hennes föräldrar inte helt förstår hennes situation.  

När Camilla lugnar ner sig och släpper arbetet upplever hon 
att kroppen kommer ifatt och att kroppsliga symtom visar sig. 
Hon mår riktigt dåligt. Hon börjar tidigt att gå i samtalsterapi en 
gång i veckan. Dessutom medverkar hon i en samtalsgrupp som 
fyller en funktion dels då hon får tillfälle att tala om sin egen 
situation och dels då hon får möjlighet att lyssna på andra i 
liknande situationer. Det gör att hon får erfarenhetsutbyte samt 
att hon inte känner sig ensam i sin situation. Camilla börjar 
reflektera över det sätt hon socialiserats till och levt på och hur 
hon kan förändra sig och vill leva. Vid tillfällen under samtalen 
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upplever hon små aha-upplevelser i samband med att hon förstår 
sin situation och kan sätta in den i ett sammanhang. I det stora 
hela innebär inte ”vägen tillbaka” några uttalade och drastiska 
vändpunkter utan hon upplever snarare att hennes förbättrade 
tillstånd kommer smygande. Dagarna förlöper väldigt olika och 
är oberäkneliga. Camilla är isolerad i hemmet och hon beskriver 
tre olika typer av dagar. Dagar då hon mår relativt bra och har 
energi, även om hon då ofta arbetar för hårt och sedan får dåligt 
samvete över detta eftersom hon lärt sig att hon ska ta det lugnt. 
Andra dagar kan hon med ett intalat gott samvete ta det lugnt 
och avstå från sysslor som hon vanligtvis känner krav på att 
utföra. Det finns också dagar då hon är deprimerad och varken 
vill eller orkar göra någonting och är tveksam över om hon 
kommer må bra igen. Camilla upplever att hon inte känner igen 
sig själv. Det är ibland som om hon står utanför sig själv och 
tittar på någon annan. Hon beskriver att hon i vanliga fall 
upplever sig som energisk och med ”många järn i elden”. Nu är 
hon också velig och har svårt för att ta även mycket små och 
vardagliga beslut. Detta strider mot hennes självbild då hon 
sedan barnsben haft förväntningar av andra och en egen bild av 
sig själv att vara målinriktad. Hon ser det som ett hinder i ”vägen 
tillbaka”. Camilla jämför sin situation med den situation som den 
utbrända kvinnan berättade om och hon ser en skillnad då 
hennes egen situation inte är lika kritisk. Hon ser att hon i alla 
fall tar sig ur sängen de flesta dagarna vilket gör att hon 
benämner sitt tillstånd som ”vidbrändhet” snarare än utbrändhet. 
Vidare känner Camilla att samtalen fyller en social funktion i 
kontrast till hennes dagar då hon avskärmar sig från 
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omgivningen. Så småningom föds ett behov av att träffa andra, 
samt av att ibland komma hemifrån. Det blir viktigt för henne att 
träffa en grupp vänner.  

Efter fem månader kommer Camilla tillbaka till sitt ordinarie 
arbete på halvtid. Under två månader fokuserar hon på en 
uppgift i stället för på många. Hon är mycket trött i och med att 
det känns som ett nytt arbete även fast hon arbetat där tidigare. 
Camilla tycker det är svårt att arbeta i ett lugnare tempo än vad 
hon kunde göra innan sjukdomen då hon mår dåligt av att inte 
göra sitt bästa, som hon alltid gjort tidigare. Hon reflekterar över 
sin situation och börjar acceptera att hon inte orkar prestera på 
samma nivå som tidigare även fast det innebär en sorg. 
Dessutom lyssnar hon mer på sig själv och kan sätta gränser. 
Långsamt börjar hon involvera sig i allt fler aktiviteter. I 
terapigruppen upplever hon det vara givande att hon inger hopp 
till andra då hon känner att hon kommit en längre bit på vägen 
än en del av dem. 

Med tiden går det lite bättre och Camilla har för avsikt att öka 
arbetstiden. Hon blir dock omplacerad till ett halvtidsarbete som 
hon varken upplever som stimulerande eller lämpligt för hennes 
hälsa då det är monotomt och ointressant. Hon upplever att hon 
inte får någon förklaring till omplaceringen och hon känner stor 
besvikelse och irritation över att inte få vara delaktig i sin 
framtid. Hon känner sig utnyttjad då hon upplever att hon 
placerats på tjänsten bara för att arbetsgivaren ska göra det lätt 
för sig att få någon att utföra de okvalificerade arbetsuppgifterna. 
Arbetets innehåll är inte passande då det varierar kraftigt mellan 
för lite och för mycket att göra. Camilla upplever att hon har sin 
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arbetsgivare emot sig då han inte förstår henne och inte heller 
försöker göra det. Hon känner dock att hon får stöd från 
arbetskamrater vilket gör att hon orkar kämpa på ytterligare en 
tid. Hon tycker också att det är skönt att känna stöd från facket, 
företagshälsovården och en läkare om att omplaceringen inte är 
bra för hennes hälsa. Hon upplever också till viss del stöd från 
sin personalchef men besvikelsen blir stor då hon inser att han 
trots allt ställer sig på arbetsgivarens sida. Omplaceringen gör att 
hennes självkänsla sjunker och hon börjar ifrågasätta sig själv och 
om det är henne som det är fel på. Hon känner att hon verkligen 
försökt att behaga sin arbetsgivare och besvikelse över att hon 
inte får något tillbaka. 

Camilla mår allt sämre och blir återigen sjukskriven på heltid. 
Sjukskrivningen varar även denna gång i fem månader men 
återhämtningen från trötthet och deprimerade känslor blir 
kortare än under föregående. Hon upplever att hennes hälsa blir 
bättre av att hon är hemma. En tid av tankar kring hennes 
situation följer. Hon är kluven över om hon ska fortsätta på sitt 
ordinarie arbete eller ej eftersom hon trivts med det samtidigt 
som hon känner att hon blivit mycket illa behandlad och då 
arbetet egentligen inte är lämpligt för hennes hälsa. Camilla 
tvingas nu ta ett för hennes svårt val. Hon har att välja på tre 
alternativ. Att bli uppsagd ”på grund av arbetsbrist” och få två 
månadslöner, att säga upp sig själv med fyrtiofem karensdagar 
eller att börja arbeta heltid. Hälsan och ekonomin styr och hon 
låter sig bli uppsagd, något som hon inte är tillfreds med. Hon 
upplever att ”dom” kommer överens om att hon ska sluta; ett 
beslut som hon inte blir delaktig i och hon känner sig utkastad. 



117 

Hon blir också besviken på läkaren som inte längre stödjer 
henne genom att ge henne en förlängd sjukskrivning till dess att 
hon finner ett lämpligt arbete.  

Camilla börjar söka jobb och får ett som hon fortfarande 
arbetar på. Hon klarar sin situation bra trots att arbetet 
egentligen inte är lämpligt då det innebär stress och är relativt 
krävande. Men hon trivs då hon har mycket bra kontakt och med 
sina arbetskamrater och då det är stimulerande arbetsuppgifter. 
Även idag tar hon ibland på sig för mycket men ser det som en 
del av sin identitet. Hon anser också att hon inte kan ändra på 
hela sig själv för då blir hon någon annan. Hon är inte lika 
stresstålig längre och hennes lyhördhet och förståelse av 
kroppens signaler har blivit större. Hon känner sina 
begränsningar och har lärt sig att prioritera. Camilla menar att 
hon bättre vet vem hon är och att det gjort att hon växt i framför 
allt självförtroende men också i självkänsla. Men hon arbetar 
fortfarande med att bygga upp sin självkänsla. Hon inser att hon 
inte är sämre än andra då hon inte orkar lika mycket. Hela 
”vägen tillbaka” innebär mycket känslor för henne. Hon har 
förändrats från att inte visa så mycket känslor till att ha mycket 
lättare för det. Hon sätter fortfarande ord på sina tankar och 
känslor. På så sätt försöker hon inse sin situation hantera den 
bättre. Camilla får distans till sin sjukdom och upplever den som 
en berikande erfarenhet för livet då hon lärt sig mycket om sig 
själv, sitt beteende och att det är möjligt att återhämta sig från en 
så svår situation.  
(Typologi I) 
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Situerad struktur av informanten Gunilla 
Under många år åtar sig Gunilla för många uppgifter utanför 
arbetet vilket gör att hon allt mer suddar ut sin integritet. Hon 
känner krav på sig, sedan barndomen och från dagens samhälle, 
om hur hon ska bete sig som person och ”tvåbarnsmamma”. 
Gunilla har inte så lätt för att visa känslor då hon inte lärt sig det 
av sina föräldrar. Hon känner att hon på sitt arbete har 
förväntningar på sig att vara positiv och glad och hon ser också 
själv att hennes arbete innebär att hon ska lägga ner mycket 
energi. Men då hon känner att det blir lite för mycket börjar hon 
säga ifrån på arbetet och upplever att hennes arbetskamrater inte 
kan bemöta och förstå hennes personlighetsförändring på ett 
lämpligt sätt då de istället börjar att smutskasta henne. Hon 
upplever att de inte kan hantera att ”starka Gunilla” blivit 
svagare. Genom fysisk aktivitet stillar hon sitt tvångsmässiga 
behov av att förneka och inte tänka kring sin situation.  

De första tecknen på Gunilla:s utbrändhet är fysiska symtom. 
Hon tror att hon drabbats av ett epilepsianfall och söker 
medicinsk hjälp. Läkaren finner inga fysiologiska förändringar 
och menar att det är negativ stress, men Gunilla inser inte detta 
utan menar att det istället är positiv stress. Hon lyssnar inte på 
sin kropp och det råder split mellan den och hjärnan. Vidare är 
hon upprörd över läkarens diagnos och menar att han förstorar 
situationen. Hon blir dock sjukskriven i en månad men tror själv 
att det ska räcka med halva tiden. Läkaren förvarnar henne också 
om att hon inte ska ha för höga förväntningar på 
återhämtningen. När Gunilla erfar egna kognitiva störningar i 
form av att hon inte kan placera några mycket välbekanta 
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ansikten förstår hon delvis sin situation. Efter två veckor går hon 
tillbaka till läkaren och hon tycker då att det är otroligt skönt att 
uppleva att han tolkar hennes situation precis så som hon själv 
vill men inte orkar berätta om den. Hon upplever att läkaren hela 
tiden ligger steget före henne och informerar om hur hennes 
”väg tillbaka” kommer att se ut, så att hon inte känner sig 
överrumplad och besviken över hur hon mår och reagerar.  

Första tiden utgörs av en oerhört utpräglad trötthet och 
orkeslöshet samt förnekelse av att vara utbränd. Gunilla orkar 
inte göra annat än att bara vara. Hon har svårt för att införliva 
utbrändheten i sin självbild av att vara stark och frisk och hennes 
självkänsla sjunker till botten. Hon upplever skam inför sig själv 
men också en rädsla för att blotta sina upplevda svagheter för sin 
omgivning. Vidare känner hon sig överflödig, icke-uppskattad 
och icke-behövd. Hon blir isolerad i hemmet. Hon känner att 
hon har bra stöd från en överordnad som hjälper henne med att 
finna lämplig professionell hjälp. Hon är tacksam över att hon 
inte behövt kämpa för att få rätt hjälp och för att hon fått 
ekonomisk ersättning, då hon hade varit för sjuk för att själv 
orka med det. Hon upplever det vara betydelsefullt att tidigt i 
sjukskrivningen få en bra kontakt med sin psykolog som förstår 
vad utbrändhet handlar om. I samtalen går hennes självkänsla 
upp och ned i samband med reflekterandet av hennes 
personlighet men med tiden lyfts hon allt mer.  

Gunilla upplever att dagarna är oberäkneliga. Ena dagen tror 
hon att hon ska kunna börja arbeta snart och andra dagen är hon 
deprimerad och vet inte hur hennes framtid ska se ut. Men trots 
att hon vissa dagar ser allt i mörker menar hon att hon har en 
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slags drivkraft inom sig om att hon ska bli frisk. Hon orkar inte 
ha någon kontakt med arbetet och ber några arbetskamrater att 
inte kontakta henne. Hon känner besvikelse över 
arbetskamraternas oförstående och känner att de har en liten 
delaktighet i hennes utbrändhet. Hon menar att en svårighet är 
att det inte finns handlingsplaner för hur utbrända personer ska 
bemötas på arbetsplatsen och att det bidrog till den dåliga 
relationen till arbetet. Hon ser att en fungerande kontakt med 
arbetet under sjukskrivningen är viktig. Vidare menar Gunilla att 
det är viktigt att den första tiden av lugn och ro inte påskyndas 
utan att den får ta sin tid och att ”man” då ”man” mår lite bättre 
och är lite starkare får den individuella hjälp som ”man” är i 
behov av.  

Efter trötthetens tid inser Gunilla allt mer vad hennes 
situation handlar om. Att förstå och acceptera sin situation ser 
hon som steg ett. Genom samtalen omvärderar hon arbetets 
betydelse och sätter sin egen hälsa före kraven på ett arbete. Hon 
omvärderar även sitt förhållningssätt i sociala relationer då hon 
lyssnar på sig själv och sätter gränser för vad hon vill och klarar 
av. Gunilla börjar att tänka på framtiden och hon menar att det 
är viktigt att det finns resurser för att möta upp i detta skede. 
Hon har kontakt med en grupp långtidssjukskrivna som är 
betydelsefullt då hon känner samhörighet och att de förstår 
varandras situationer.   

Gunilla försöker på eget initiativ gå tillbaka till arbetet trots 
läkarens tveksamhet. Hon börjar två timmar om dagen men går 
ganska snabbt upp på halvtid utan ansvar för något annat än att 
leka och ta hand om barnen. Det är en härlig tid för henne då 
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hon känner att hon verkligen gör ett bra arbete för barnen och 
blir uppskattad. Hon tar på sig mer och mer uppgifter och inser 
att det blir för mycket och att hon börjat arbeta för tidigt. När 
man börjar arbeta igen upplever hon att arbetskamraternas 
bemötande är mycket viktigt. Gunilla slutar att arbeta och blir 
efter en tid erbjuden en utbildning genom försäkringskassan och 
kommunen. Den hjälper henne då hon får stresshantering, 
självbildsträning, och möjlighet att hitta modeller för att få 
tillbaka lust och ork att ”komma tillbaka”. Lusten till livet och att 
vilja känna sig uppskattad och att låta andra i omgivningen hjälpa 
henne i ”vägen tillbaka” blir viktigt. Hon blir dock besviken på 
att utbildningen inte motsvarar hennes förväntningar i fråga om 
att den ska anpassas efter individen och dennes egna mål då det 
finns för få resurser. 

Gunilla menar att det är viktigt att få en lång sjukskrivning. 
Dessutom menar hon att ett oerhört stöd ges från en förstående 
omgivning, med vilket menas personer som försöker att lyssna 
och som försöker att förstå. En del vänner blir mycket 
betydelsefulla för henne.   

Gunilla börjar en utbildning på heltid och det känns som en 
stor vändpunkt då hon börjar få in lite rutiner igen, det vill säga 
att komma in i en vardag igen. Hon pratar om detta som en 
dimension i ”vägen tillbaka”, nämligen i ”vägen tillbaka” till 
arbete. Den andra dimensionen består av ”vägen tillbaka” till 
livet, som går genom accepterandet av den nya självbilden och 
självkännedomen och att hon kan prioritera och sätta gränser. 
Gunilla ställer sig frågande till om ”man” kan bli helt frisk från 
en utbrändhet då hon upplever att hon inte helt kan bli fri från 
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stressyntomen. Hon är mindre stresstålig och avstår därför från 
för mycket aktiviteter utanför sin nya sysselsättning, vilket 
innebär en liten sorg. Hon känner att hon går ur utbrändheten 
som en ny människa. Hon känner att hon har en hel del lärdom 
för livet, både om sig själv och om andra, och att hennes 
självkänsla är starkare. Idag är hon stolt för att hon varit utbränd 
i och med de många nya insikter hon fått. Idag när hon gör 
samma sysslor inom hemmet gör hon de med ett nytt 
förhållningssätt. Hon har större behov av tid för sig själv. 
Gunilla tycker det känns bra att hon distanserat sig till sitt arbete. 
Hennes tankar kretsar kring framtiden och vilket arbete hon ska 
söka sig till. Hon känner dock att arbete är mer kravfyllt än 
hennes utbildning och anser att hon inte skulle klara av att börja 
arbete heltid på en gång. Känslor av tvång i ”vägen tillbaka” är 
känsligt. Idag ser hon det som en styrka att kunna visa svaghet 
och känslor. Hon har en bredare förståelse för både egna men 
också andras känslor.  
(Typologi II) 
 
Situerad struktur av informanten Karl 
Karl arbetar på ett företag i kris och känner att hans uppgift är 
att få företaget att bli framgångsrikt. Det är en arbetsplats där 
många människor sliter och mår dåligt. I arbetet ser Karl att han 
bör vara tillgänglig för de andra och kunna stötta och motivera 
dem. Han tar ofta över andras problem och gör dem till sina 
egna. Han lever under mycket stress med långa arbetsdagar i en 
annan stad och ibland i utlandet. Familjen anpassar sig och Karls 
fru ser till att hushållet sköts. Under två år arbetar han cirka tolv 
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till fjorton timmar per dag. Företaget går bättre och han känner 
sig mycket stolt över det. Han har ett stort behov av att vara 
duktig, vilket han har med sig sedan sin barndom. Han känner 
aldrig efter om han är nöjd utan driver sig bara längre. Då målet 
med företaget är uppnått faller allting eftersom utmaningar och 
mål plötsligt försvinner och han har inte längre chans att känna 
sig duktig.  

Karl upplever att han börjar känna efter hur han egentligen 
mår. Han blir orolig att han har något kroppsligt fel då han inser 
att han sover mycket dåligt. Han får medicinsk hjälp, men 
läkaren säger att han inte har några kroppsliga fel. Han får 
sömnmedel och besöker åter läkaren efter fjorton dagar. Det är 
ingen skillnad och han börjar oroa sig för företaget och dess 
anställda. Läkaren menar att han bör sjukskriva honom och Karl 
håller med men inser ändå inte vidden av sin situation då han 
svarar med att han bara ska ut på långresa med sitt arbete först. 
Men efter en tid inser han att han behöver en sjukskrivning. Karl 
delegerar ut uppgifter och gör sig fri från arbetet. Han upplever 
att han har något kroppsligt fel eftersom han de senaste tre 
veckorna tappat tolv kilo i vikt. Dessutom har han svåra 
kognitiva störningar med ett allt sämre korttidsminne. Karl 
besöker nu en läkare knuten till hans hemstad. Han upplever i 
efterhand att den första läkaren han besökt var för tafatt då han 
bad honom att inse sin situation. Den andra läkaren däremot, 
säger att det här är inget råd, det är en order att du ska åka hem 
och ta hand om dig själv. Karl blir sjukskriven.  

Första veckan är extremt jobbig. Han funderar över hur han 
ska hantera situationen inför sina barn och han har mycket dåligt 
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samvete då han upplever att han inlett både sig själv och andra i 
falsk tro. Han vill inte inse sin situation. Han vill gömma sig från 
omvärlden och han känner sig totalt misslyckad. Självkänslan 
sjunker i botten och rädslan för att exponera sin svaghet för 
andra upplevs som ett hinder. Han upplever hur värdelös han är 
och är fullständigt övertygad om att han aldrig mer i sitt liv 
kommer kunna åstadkomma något meningsfullt. Han får 
antidepressiva medel. Men ganska snart föds en tacksamhet till 
att läkaren tagit beslutet att han skulle ta hand om sig själv, ett 
beslut som han menar att han egentligen förstår men ändå 
förnekar. Karl kan inte göra något som innebär en ansträngning. 
Om han inte har några krav på sig så gör han absolut ingenting.  

Han sover fortfarande mycket dåligt. Under den första 
månaden är hans fru hemma på heltid med honom. Han går 
också i stödsamtal hos både medicinskt och ickemedicinskt 
professionella. Här upptäcker han under första samtalet att han 
hade blivit jobbet, att han inte hade några andra mål för sig i 
livet. Allt som har med prestation, mål och visioner att göra har 
med arbetet att göra. Upptäckten gör att han börjar reflektera 
över sin situation och hur han levt. Han lär sig att han ska ha 
små mål till en början som han vet att han klarar av, samt att det 
är viktigt att få in en regelbundenhet och struktur i dagarna. Det 
betyder mycket för honom. Ytterligare några månader är frun 
hemma med honom fyra av fem dagar. Under den här tiden 
försöker de skapa lite rutiner tillsammans. Dagarna består av 
några korta promenader och vila däremellan. Han märker att han 
mår bra av frisk luft och rörelse. Successivt ökar han och frun på 
hans ansvar i hemmet och dess sysslor. Karl upplever att det 
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krävs mycket energi för att klara av mer, men då han ser att han 
klarar av de små utmaningarna växer han och hans motivation 
och känsla av att kunna bli frisk blir större. Att komma över 
vissa hinder ser han som en förutsättning för att komma vidare. 
Genom att Karl lär sig metoder för avslappning kan han både få 
tid till återhämtning samt möjlighet att måla upp en mental bild 
av den känsla han vill känna då han blir frisk. Han är mycket 
tacksam för det stöd frun ger honom. Han börjar reflektera kring 
att det är han själv som försatt sig i sin situation och att han inte 
kan skuldbelägga någon annan. Han tycker det är svårt att inse 
men han ser det som en grund för att kunna förändra sig själv. 
Med tiden börjar han allt mer hitta sig själv och de värden han 
vill ha i livet. Han upplever att de antidepressiva medlen hjälper 
honom att förkorta den första mörka tiden.  

Då Karl får in lite struktur upplever han att han kan börja 
arbeta med sig själv. Genom de professionella samtalen känner 
han att han lockas tillbaka till livet och dess innehåll. Han 
reflekterar över sina beteenden och mycket viktigt för honom är 
insikten att han istället för att vilja vara duktig, vill vara nöjd. Det 
gör att han lyssnar mer på sig själv och inte driver sig in i det 
längsta. Karl hittar ett eget sätt att mäta hur långt han ”kommit 
tillbaka” och vilka framsteg han gör. Det tycker han är mycket 
viktigt för motivationens skull. Han börjar utveckla sidor som 
tidigare varit åsidosatta, såsom fritiden. Han börjar spela golf och 
golfen fungerar som en meditation då han måste släppa tankarna 
på allt annat för att kunna spela. Dessutom fyller aktiviteten en 
funktion av att han får tid för sig själv samt att han kan avsluta 
då det är tillräckligt. Genom golfen får han snabb återkoppling 
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på att han klarar något och självförtroendet blir bättre. Karl 
omvärderar arbetets betydelse och prioriterar upp familjen. Han 
får en ny syn på uppfostran och sänker kraven på sina barn. Karl 
klarar också mer och mer av att umgås med andra än familjen. 
Det känns som en befrielse då kroppsliga funktioner som lust till 
sömn, mat och sex kommer igång.  

Karl börjar planera för att börja arbeta. Han erbjuds ett 
arbete på ett större företag där han tidigare haft anställning och 
tackar ja. Han börjar arbeta halvtid. I början är det mycket 
jobbigt. Karl känner att han inte klarar av så mycket. Han 
fortsätter med avslappningsövningar och är enormt trött under 
sin lediga tid. I efterhand är han tveksam till om det är lämpligt 
att börja så tidigt. Han känner att han finner förståelse på 
arbetsplatsen. Karl ser det som en förmån att han på företagets 
bekostad får en extern mentor som han träffar varje månad 
under ett års tid. Med mentorn går han igenom ett 
ledarskapsprogram som går ut på att man måste kunna leda sig 
själv innan man kan leda andra. Det hjälper honom mycket. Han 
arbetar mycket själv med frågor om att rak och öppen 
kommunikation på arbetsplatsen är viktig. En del i hans 
bearbetning är också att upplysa andra om det han varit med och 
på så sätt hjälpa andra. Med detta får han uppskattning som gör 
att han känner sig behövd och stolt. Med tiden går det bättre på 
arbetet och han börjar arbeta heltid. Han trivs på sitt arbete då 
det är flexibelt och då han själv har stort inflytande över var och 
hur arbetet ska utföras. Han känner att arbetet kan anpassas efter 
hans ”väg tillbaka”. Det är positivt för honom att han bytt arbete 
då han känner att han inte behöver prestera som tidigare. Han 
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har ett nytt tankesätt; gör inte andras problem till dina egna. 
Dagarna är fortfarande ganska väl strukturerade. Karl upplever 
att han kommit en bra bit på vägen men att han ännu inte nått 
målet. Att ändra sina grundbeteenden är både krävande och tar 
tid. Han upplever att han egentligen inte förändrat sitt 
levnadssätt så mycket, men däremot sitt förhållningssätt till det. 
Istället för att se krav försöker han se struktur. Han tycker att 
han lever ett rikare liv. Karl arbetar också med att lära sig att 
acceptera att han inte kan ändra sig helt och hållet och att även 
tycka om de beteenden som han inte kan ändra. Han menar att 
om han sorterar bort att han blev så sjuk så är det som hänt 
honom väldigt positivt då det lärt honom oerhört mycket. Han 
upplever att han aldrig haft det bättre. Det är viktigt för honom 
att förmedla att vi alla bör ta större ansvar vad gäller att 
uppmärksamma symtom på utbrändhet tidigt samt att prata om 
utbrändhet. Dessutom menar han att det är viktigt med en lång 
och tydlig sjukskrivning så att den utbrända får tid att bygga upp 
sig själv. 
(Typologi II) 
 
Situerad struktur av informanten Sari 
Saris möte med världen börjar i en stressituation då hennes 
mamma inte tar henne till sig. Sedan lever Sari mer eller mindre 
en stressituation ändå fram i vuxen ålder. Hon drivs av en stor 
entusiasm inför nya saker, ibland lyckas hon och ibland inte. 
Hon har ingen vidare självkänsla men försöker slå sig fram och 
visa sig stark för andra. Ibland uppfyller hon drömmar, men i 
mångt och mycket är hennes liv hårt och fyllt av stress. Sari 
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föder tre barn och lever under en oerhörd stress både socialt och 
yrkesmässigt. Hon känner sig ensam med barnen och får ständigt 
dåligt samvete då hon inte kan ta hand om dem på det sätt hon 
önskar. Hon är ständigt oroad över framtiden då hon arbetar 
under osäkra, krävande anställningar med osäker ekonomi. 
Länge har hon mått dåligt och haft ont i kroppen och hon 
känner att hon inte blir tagen på allvar i kontakt med medicinskt 
professionella. En mycket tragisk personlig händelse drabbar 
henne och några år därefter börjar hon visa allvarliga symtom, 
men förnekar hur dåligt hon mår.  

Sari får bekräftelse (i slutet av 1980-talet) av en läkare som 
menar att hennes symtom är typiska för stresskollaps (vilket hon 
senare upplever som utbrändhet. Ordet var inte allmänt 
vedertaget då). Hon är mycket sjuk och hamnar på en klinik. 
Hon tappar motivation och kraft att göra någonting och hon 
anklagar sig själv hårt och är mycket obarmhärtig mot sig själv. 
Hon blir deprimerad och hennes självförtroende sjunker i botten 
och hon känner sig värdelös. På kliniken känner hon att hennes 
situation bemöts med stort allvar. Först då hon är totalt energilös 
förstår hon att hon är sjuk. Hon orkar inte längre kämpa och 
tappar livsgnistan. Sari upplever sig vara nära döden då många 
livsuppehållande funktioner i kroppen mer eller mindre slutar att 
fungera. Hon kan exempelvis inte gå, inte röra på ögonen för då 
snurrar hela rummet. Hon blir liggande i sin säng. Vidare 
upplever hon det vara jobbigt att hennes symtom inte kan 
förklaras. En stor vändpunkt kommer då en läkare får henne att 
inse att lika mörkt som hon upplever livet i stunden, lika mycket 
ljus finns det där framme. Sari börjar få tillbaka livsgnistan och 
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en vilja att försöka bli frisk. En enormt tacksamhet föds för 
läkarens hjälp. Hon återhämtar sig något och blir sjukskriven.  

Under en tre års period är hennes sammanlagda 
sjukskrivningstid två år. Under den första tiden är hon totalt 
orkeslös. Hon lever ensam med tre barn och tvingar sig upp på 
morgonen och ser till att de kommer iväg till skolan. Sedan vilar 
hon hela dagarna. Hon isolerar sig i hemmet och mister kontakt 
med sina många vänner. Sari upplever att läkarna inte tror på 
henne och känner sig mycket hjälplös. När hon får tillbaka lite 
energi infinner sig rädsla över framtiden och vad hon ska kunna 
åstadkomma och hur hon ska kunna klara sin ekonomi. 
Självförtroendet är inte så starkt. Hon vet inte vad hon ska ta sig 
till och börjar i desperation en kurs i personlig utveckling. 
Kursen påverkar henne starkt Hon upplever det vara mycket 
smärtsamt att försöka inse att ansvaret för hennes situation bär 
hon själv, eftersom hon på något sätt upplever sig som ett offer. 
I kursen får hon möta sig själv och lära sig genom det. 
Kännedom om sig själv är det som varit det viktigaste för henne 
för att ”komma tillbaka”. När hon mår lite bättre känner hon ett 
behov av att få information om sin situation och läser en 
utbildning i kroppsorienterad psykoterapi. Vidare fortsättar hon 
att arbeta med sig själv och ser att meditation är ett viktigt inslag 
i vägen mot att finna sig själv.  

Emellanåt är hon sjukskriven eller får bidrag av 
Socialtjänsten. Att leva på bidrag tär hårt på Saris självförtroende 
då hon upplever att hon inte har samma status som andra. Hon 
fortsätter med både mer krävande och lättare yrken där hon 
bland annat arbetar med personlig utveckling för andra. Det är 
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ett sätt att ”komma tillbaka” till ett yrke och att ”komma 
tillbaka” till livet i sin helhet. Arbetet kan hon anpassa efter 
hennes ”väg tillbaka”. Hon får bättre ekonomi vilket reducerar 
stressen.  

För sju år sedan erbjuds Sari en sjukpension som hon tar men 
eftersom hon har varit sjuk så mycket klarar hon det inte 
ekonomiskt. Hon finner inte heller jobb på halvtid som kan 
försörja henne och hennes barn.  

Sari upplever sitt nuvarande jobb egentligen inte vara lämpligt 
för hennes hälsa då det innebär mycket stress, samt att hon inte 
hinner behandla sig själv. Idag lägger hon ner hela sin energi på 
sitt arbete och är mycket trött under övrig ledig tid. Men hon 
värderar trivseln med arbetskamraterna och det stimulerande 
arbetet mer än något annat och njuter verkligen. Baksidan är att 
hon inte orkar med något annat, varken socialt liv eller att ta 
hand om hushållet. Det Sari värderar i sitt liv är mötet med 
människor som ger henne något. Ibland känner hon en enorm 
sorg då hennes självbild är att hon är entusiastisk och vill göra 
saker och ting passionerat, men att hon i praktiken inte klarar av 
det på grund av att hon har en försämrad stresströskel som visar 
sig genom kognitiva störningar och kroppsliga smärtor. Det 
samma gäller att hon ser att det hör till hennes personlighet att 
vara social och ha kontakt med många vänner, men att hon inte 
orkar. Samtidigt upplever hon att den process hon går igenom 
gör att hon behåller de vänner som betyder något för henne och 
som hon känner att hon får utbyte av.  

Sari uppfattar att hon tidigare var kroppsligt frisk men att hon 
inte var hel och helad, då hon inte funnit sig själv, samt att hon 
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idag är sjuk men hel som människa. Trots flera stycken kroniska 
sjukdomar klarar hon sig förhållandevis bra. Hon upplever att 
hon förändrats väldigt mycket genom sin utbrändhet. Hon vill 
inte ha tillbaka sitt gamla liv, även om hon får tillbaka sin hälsa. 
Hon har förändrat förhållningssätt till hela livet. Hon är 
kärleksfull mot sig själv och även mer till andra än vad hon varit 
tidigare i sitt liv. Förut strävade hon efter framgång, idag efter att 
kunna ge av sig själv och på så sätt få uppskattning tillbaka. 
Vidare har hon en stadig självkänsla och känner att hon ärligt 
kan visa för andra vem hon är och stå för det. Hon upplever att 
hon verkligen har kommit långt i sin utveckling, längre än många 
andra. Hon vet vem hon är, vilka vänner hon vill umgås med och 
tycker att det känns fantastiskt och berikar hennes liv oerhört 
mycket. Hon upplever att hon inte ser sin identitet som knuten 
till materiella ting, utan till något större kompromisslöst som mer 
handlar om att vi utvecklar oss själva och är den vi är. Sari 
känner att hon genomgått en jätte lång och krävande utveckling, 
och hon menar att det fortfarande finns beteenden som hon vill 
förändra. Det är en smärtsam väg som kostar mycket tid, kraft 
och pengar. Hon upplever att hon inte fått det ekonomiska stöd 
som hon behövt i ”vägen tillbaka”. Hon känner att hennes 
förslag om hur hon ville hantera situationen mottogs med 
skepticism av både läkare och försäkringskassan. Men i efterhand 
ser hon att det hon tyckt varit viktigt också gjort henne friskare. 
Hon menar att ”vägen tillbaka” bör anpassas mer till den 
enskilda individen och det som är betydelsefullt för denne. 
Hinder i ”vägen tillbaka” är att det ibland råder brist på 
motivation då det finns en vilja att ta den enkla vägen och inte 



132 

inse sin situation samt att omgivningen ställer krav på oss om 
hur vi ska vara. Sari upplever att det inte finns någon genväg i 
”vägen tillbaka” då det är ett måste att reflektera över sig själv, 
förstå vem ”man” är (finna sitt sanna jag) och försöka förändra 
sig. Hon menar att ”man” måste hitta kärleken till sig själv.  
(Typologi III) 
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Bilaga 3. 
Intervjuguide 

 
Preliminära intervjufrågor  

 
Inledande 
- Vad är ditt namn? 
- Hur gammal är du? 
- Hur länge sedan är det som du blev sjukskriven? 
- När började du arbeta igen?  

 
Innan  
- Berätta om en typisk dag innan utbrändheten och 
sjukskrivningen, dvs. innan du förstod att du var utbränd.  
- När förstod du att du var utbränd?  

    Hur upplevde du det? 
- Hur uppfattade du att arbetsplatsen ställde sig till din situation? 

 
Under 
- Berätta om en typisk dag under sjukskrivningen.  

    Vad gjorde du? (beteende) 
    Vilka tankar hade du? 
    Vad kände du?  

- Hur var det att leva i utbrändhet? 
- Vad innebär begreppet utbrändhet för dig?  

 
”Vägen tillbaka” 
- Vad har varit viktigt för dig i vägen mot att må bra igen?  
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- Fanns det några svårigheter i ”vägen tillbaka” som du skulle 
vilja beskriva? (något som stått i vägen, som gjort det svårt för 
dej att återhämta dej?) 
- Vad var viktigast för dig i ”vägen tillbaka”?  

    På vilket sätt är det viktigt?  
    (Olika faktorer viktiga vid olika tillfällen?) 

- Kan ”vägen tillbaka” beskrivas i olika faser?  
    Hur skulle du då vilja beskriva det?  

- Fanns det några klara vändpunkter?   
- När förstod du att du skulle bli frisk? (Var det i form av någon 
aha- upplevelse?)  
- Har du några lärdomar kring din kamp tillbaka som du vill 
förmedla till andra? Varför just detta?  
- Kan du beskriva lite av hur du ser på din självkänsla i den här 
processen. (identitet, på dej själv som person) 

 
Efter/Idag  
- Berätta om hur en typisk dag ser ut idag. 
- Vilka tankar och känslor har du inför den arbetsplats du hade ? 
- Vilka tankar och känslor har du inför ditt jobb idag? 
- Känner du att du förändrats som människa?  

    Hur då? Hur är du annorlunda?  
    Hur ser du på denna förändringen? (positiv – negativ?) 

- Har du något mer du vill berätta, eller tillägga?  
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Bilaga 4.  
Informationsbrev till presumtiva informanter 

 
Hej! 
Mitt namn är Linda Marinus och jag studerar på en utbildning 
som heter ”Samhälls- och kulturanalys” på Linköpings 
Universitet, Campus Norrköping. Studietiden går mot sitt slut 
och jag har nu i uppgift att skriva min magisteruppsats (20 
poäng).  

Uppsatsen vill jag ägna till frågor kring stress och utbrändhet 
eftersom jag tycker att det är mycket intressant och aktuellt. 
Underlag till detta önskar jag få genom intervjuer med personer 
som blivit sjukskrivna på grund av att de, som man brukar säga, 
”har gått in i väggen”. Men kriterier är också att personerna ska 
ha ”kommit tillbaka” till en sysselsättning. Det behöver dock inte 
vara till samma sysselsättning som de hade tidigare. Jag är 
intresserad av att få kunskap kring tiden innan, under och efter 
utbrändheten/sjukskrivningen. Fokus ligger dock på hur ”vägen 
tillbaka” gestaltat sig, det vill säga hur personerna återhämtat sig 
och ”kommit tillbaka” till en vardag igen.  

Det är här Du kommer in i bilden och kan hjälpa mig! Med 
detta brev vänder jag mig till Dig som erfarit utbrändhet och 
varit sjukskriven för detta men som nu är tillbaka i en 
sysselsättning igen. Jag är medveten om att det är ett känsligt 
ämne och har all respekt för det. Jag kommer att anonymisera 
den fakta jag inhämtar, genom att till exempel ange personnamn 
och platser med andra namn.  
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Är Du intresserad vänligen kontakta mig per mail eller 
telefon. Jag är tacksam om det är möjligt att träffas under 
december, eller möjligen januari. Uppsatsen ska vara färdig i april 
år 2002. 
 
TACK PÅ FÖRHAND. 
Med vänlig hälsning. 

 
 

Linda Marinus 
Götgatan 7E 
582 31 Linköping 
Tfn: 013-134878  
marinus@telia.com  

 
Handledare: Jennifer Bullingon 
jennifer.bullington@ituf.liu.se  

 
 

 

 


