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Titel  

Kvinnor utbrändhet och samhällsförändringar 
 
En textanalys av: 
Annelie Björk och Carina Ohlson 
 
 
Sammanfattning 

Denna C- uppsats är alltså främst tänkt att behandla begreppet utbrändhet, sett ur ett kvinnligt perspektiv. Men vi 
kommer också att presentera stycken som mera allmänt berör utbrändhetsbegreppet i stort. 
Utbrändhet är som vi ser det, ett samhällsvetenskapligt intressant ämne, som också ”ligger i tiden”. Då intresset för 
detta ”fenomen” eller ”sjukdomstillstånd” ökar allt mer på alla områden idag. Mycket pekar också på, att kvinnor 
drabbas hårare/oftare av detta sjukdomstillstånd, än vad män gör. Vad beror då detta på? Kan man hitta svaren i 
dagens samhälleliga processer, och i så fall, vad i består dessa svar av? 
Vi ställer oss frågor som; Vad innefattar man i begreppet utbrändhet? Är detta en sjukdom eller är det ett 
fenomen som uppstått i den rådande tidsandan? Kan man se några klara orsaker till varför kvinnor är mer 
drabbade? Och slutligen; Kan man se några möjliga lösningar på ”utbrändhetsproblematiken”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord 

Utbränd, kvinnor, samhällsförändringar, dubbelarbete, stress, delade meningar, stelbent vårdsystem? 
Ett hot mot välfärden? 
 
 

 



Förord 
Här skulle vi vilja rikta ett stort tack till dem som gjort denna C- uppsats möjlig. Fört och främst 

vill vi rikta ett tack till vår handledare Tunde Puskas. Som i ett sent skede av vårt 

uppsatsskrivande fick överta arbetet med att handleda oss, då vår ursprungliga handledare blivit 

hastigt sjuk. Vi vill tacka henne för vägledning och relevanta kommentarer som hjälpt oss att ro 

denna uppsats i land. Ett tack går också till vår opponent som givit oss värdefull kritik vad gäller 

formalia i uppsatsen.  

     Givetvis vill vi också tacka våra familjer, för att ni har ”stått ut med oss” under den här tiden. 

Vi riktar ett speciellt tack till våra sambors, som många gånger fått sköta stora delar av 

markservicen under denna tid. Utan ert tålamod och stundom hjälp till välbehövlig avkoppling 

mellan varven, hade denna C- uppsats troligtvis aldrig blivit av. Varma tankar går också till våra 

barn Alexandra, Fredrik, Mikaela och Nathalie, som vissa veckor haft något av platoniska 

mammor. Det vill säga; även om vi varit närvarande kroppsligt, så har vi varit frånvarande 

mentalt.  

     Slutligen skulle vi också passa på att tacka varandra, för det tålamod och överseende vi haft 

med varandra under resans gång, nu ät vi äntligen i mål. Vi vill även påminna oss själva och andra 

om att: 

  

 

 

 

Hälsa är ett tillstånd där människan har tillräckliga resurser 
för att kunna hantera livet (och en liten reserv därtill!). 

                                                         Alexsander,Perski 
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Inledning 

För denna uppsats står begreppet utbrändhet hos kvinnor i fokus. Anledningen till detta är att vi 

båda har närstående som drabbats av ”utbrändhet” eller likartade diagnoser, och de drabbade är 

främst kvinnor. Därför ligger fokus i uppsatsen på just kvinnorna, då vi vill se om man pekar ut 

klara orsaker till varför kvinnor drabbas hårdare av utbrändhet, än män. 

      Utbrändhet är också ett samhällsvetenskapligt intressant ämne som ligger i tiden, då intresset 

för detta ”fenomen” eller ”sjukdomstillstånd” ökar allt mer på alla områden. I media förekommer 

dagligen orden stress och utbrändhet i olika sammanhang. De ekonomiska och inte att 

förglömma de mänskliga konsekvenserna av psykisk ohälsa, har varit förödande stora de sista 

åren, och kraven på lösningar av problemet har ökat allt mer. 

Inledande bakgrund 

Sjukskrivningskostnaderna till följd av stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet ökar kraftigt, 

både i Sverige och i delar av Europa. I den svenska statistiken är kvinnorna överrepresenterade. 

Det är de psykiatriska diagnoserna som står för de största samhällskostnaderna. De utgör ca 25 % 

av alla långtidssjukskrivningar Tillsammans svarar dessa diagnoser för en 80 – procentig ökning 

av antalet sjukfall på bara några år.1  

            Kvinnorna står för ca 60 % av dessa långtidssjukskrivningar. Den största ökningen finner 

man bland de människor som fått diagnoser som utbrändhet, depression eller psykisk ohälsa.2 

Den mest övergripande orsaken till att dö i förtid i Europa idag, är just människors allt sämre 

mentala hälsa, till följd av bl.a. stressrelaterade problem, detta enligt nya rön från FN: s 

världsorganisation3.  

            Vad beror då detta på? Kan vi kanske hitta svaren i en samhällsutveckling som går i en allt 

snabbare takt?  Det har ju som vi alla vet, skett stora omställningar både i hem- och arbetsmiljö 

de senaste åren, som många menar påverkar vår hälsa i en negativ riktning. Eller har ”vi 

svenskar” kanske blivit lata, omoraliska eller bara allmänt ”klemiga”? Det är i alla fall vad vissa 

debattörer på arenan vill påskina. Vad ännu värre är i våra ögon, att massmedia ofta basunerar ut 

dessa påståenden, som giltiga teorier för att kunna förklara vår ökade känsla för stress. Vissa 

debattörer går till och med så långt att de vill göra gällande att utbrändhet är påhittat av 

människor som känner efter för mycket. Kan våra skribenter verifiera att någon av ovanstående 

förklaringar är ”sanna”? Eller finns det andra förklaringar? 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är alltså att analysera hur utbrändhet, då främst hos kvinnor, framställs 

i olika texter. Vi ämnar ta reda på vad som ryms under begreppet utbrändhet, därtill belysa 

                                                
1 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan, (Stockholm 2002) s. 72 
2 Danuta Wasserman, ”Allmänt om psykisk ohälsa” i Psykosocial miljö och stress (Lund 2003) sid. 135 

3 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan, (Stockholm 2002) s. 15 
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möjliga bakomliggande orsaker. Vi vill även diskutera/analysera, utifrån skribenternas perspektiv, 

om dagens samhälleliga processer utgör en orsak till den nya ”fenomenet”, ”folksjukdomen”, och 

i så fall hur. Till sist vill vi söka svar på om man har några förslag till lösningar på 

utbrändhetsproblematiken? 

Våra primära frågeställningar är: 

• Vad innefattar man i begreppet utbrändhet? 
• Är det en sjukdom eller är det ett fenomen som uppstått i den rådande tidsandan? 
• Kan man se klara orsaker till varför kvinnor är mer drabbade, än män? 
• Ser man några möjliga lösningar på ”utbrändhetsproblematiken”? 

Teoretiska utgångspunkter 

Inför denna uppsats har vi slutligen valt att inte utgå från en specifik teori. Anledningen till detta 

är främst att begreppet utbrändhet spänner över så mycket. Det förefaller nästan omöjligt att 

välja ut ”en” rättvis teori, då vi tror att detta snarare skulle stjälpa arbetet än hjälpa det framåt.  

Vår teoretiska utgångspunkt i denna uppsats är således vår valda empiri. I texterna förs också en 

mängd olika teoretiska diskussioner, som vi analyserar utifrån de olika teoriernas perspektiv. 

     Som en parentes i arbetet vad gäller teori; kan vi med facit i hand tillägga att man troligtvis 

skulle ha tjänat på att anlägga en samhällskritisk teori då dessa texter i mångt och mycket har 

uppvisat en samhällskritisk hållning. Hur relateras vetenskap och verklighet i förhållande till 

varandra? 

Empiri 

När vi startade insamlingen av material till denna litteraturstudie, hade vi ett digert material att 

välja bland. Vi lånade och köpte i stort sett allt vi kom över i ämnet. Som mest hade vi ett 

femtiotal böcker på våra skrivbord. Det var bl.a. medicinska böcker/tidskrifter, 

sjukdomsbiografier, fallstudier, och en mängd elektroniska källor, samt annan för ämnet relevant 

litteratur. Efter att ha läst en ansenlig mängd av dessa böcker insåg vi, att vi inte skulle kunna 

tillgodogöra oss all denna litteratur, hur relevant den än var. Vid inläsningen av litteraturen visade 

det sig att vissa namn på forskare och författare återkom i nästan alla texter. Vilket gjorde att vi 

främst har koncentrerat oss på några av dessa, för genrens ”tunga” namn. 

Nedan följer en presentation av de skribenter, vars texter vi slutligen valt att titta närmare på: 

 

Johan Asplund är professor i socialpsykologi och arbetar vid humanistisk- samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet. Han har skrivit flera böcker men i denna uppsats har vi använt, Det sociala livets 

elementära former (1997). 

 

Cristina Doctare är läkare, författare och samhällsdebattör, och har arbetat med 

stressproblematik både på Balkan och i Sverige. Hon skrev, Hjärnstress, Kan det drabba mig? bl.a. 

som en personlig bearbetning av vad hon själv varit med om. 
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Herbert Freudenberger är amerikansk psykoanalytiker han var den som först myntade 

begreppet utbränd på 1970-talet. Från början kopplade han främst ihop detta begrepp med 

människor som blivit ”slutkörda” inom vården. Vid senare forskning har han gjort gällande att 

detta ”sjukdomstillstånd” i stort sett kan drabba alla. Han har även forskat fram en gedigen 

symtomlista, för vad man kan innefatta under begreppet utbrändhet. Vi har använd oss av hans 

titel, Att inte räcka till, utbrändhet den nutida kvinnans dilemma (1986).  

   

Christina Maslach är psykolog och professor vid University of California – Barkley. Hon är en 

auktoritet när det gäller utbrändhet. Maslach gav 1985 ut boken Utbränd, som belyser utbrändhet i 

människo- vårdande yrken. I, Sanningen om utbrändhet, utgiven (1999), vill Maslach bl.a. påvisa att 

ansvaret till utbrändhet ligger i själva organisationen och inte hos individen.  

 

Alexander Perski arbetar som forskare och docent vid Karolinska institutet för Psykosocial 

medicin. Han förestår även Stressmottagningen vid karolinska institutet. Perski har skrivit ett 

flertal böcker i ämnet. I denna uppsats har vi använt oss av, Ur balans (1994) samt antologin, 

Psykosocial miljö och stress, (2003). 

 

Töres Theorell är även han professor vid Institutet för Psykosocial Medicin. Han har publicerat 

flera böcker i ämnet stress och psykosomatisk medicin. Vi har främst använt oss av, Psykosocial 

miljö och stress (2003). 

 

Peter Währborg är docent och universitetslektor samt överläkare vid Sahlgrenska 

universitetssjukhuset. Han är dessutom sociolog och psykoterapeut. Währborg arbetar numera 

som VD vid Institutet för stressmedicin. Währborg har skrivit, Stress och den nya ohälsan (2002) 

som vi har tagit del av i uppsatsen. Påpekas bör att han har skrivit ett flertal böcker i ämnet.  

 

Ovannämnda författares texter är de vi främst kommer att belysa i vår uppsats om utbrändhet. 

Men vi har även använt vissa texter av övriga författare i Psykosocial miljö och stress, där Alexander 

Perski är en av huvudskribenterna. En av dessa är, professorn i psykiatri Danuta Wasserman, 

samt Kristina Orth-Gomér som är professor i samhällsmedicin. De gånger vi inte hittat specifika 

uppgifter, som vi ansett som relevanta för uppsatsen, bland de texter vi valt att studera. Har vi 

använt oss av annan litteratur vilket också framgår i texterna. Då främst med avsikt, att påvisa, 

rena fakta uppgifter. Men vid vissa tillfällen också för att ytterligare styrka eller påvisa kritik, vad 

gäller de presenterade författarnas åsikter. 

 

Här vill vi också passa på att påpeka för läsaren, att Christina Doctare som ofta förekommer 

som referens i våra texter inte ”bara” är läkare och forskare. Hennes bok Hjärnstress, kan det drabba 

mig är delvis en bearbetning av hennes egen ”hjärnstress” (utbrändhet), hon har alltså varit 

drabbad själv. 
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   Vilket vi inte ser som ett problem, utan snarare ger det ytterligare tyngd åt hennes uppgifter, då 

hon samtidigt är utbildad läkare och därför kan se utbrändheten ur dubbla perspektiv. Vi har 

dock försökt att klargöra när det främst är läkaren/forskaren Christina Doctare som gör sig 

gällande, eller när hon pratar i ”egen sak”. 

     Tilläggas bör att vi ifrån skribenternas texter har använt en del sekundär litteratur dit hör 

exempelvis Selye grundläggande teorier i ämnet. Det vill säga, att de av oss utvalda författarna, 

har tolkat eller citerat, andra teorier eller teoretiker, vilka vi har använt oss av i viss mån. När så är 

fallet kommer vi att påtala detta.   

Metod och avgränsningar 

Fokus i denna uppsats om utbrändhet kommer alltså att vara kvinnor. Vår tanke är att dela upp 

uppsatsen för begreppet utbrändhet under tre huvudteman, vilka är följande: Samhället, 

individen, samt de psykosociala aspekternas betydelse för utbrändhet. Studien kommer att 

behandla begreppet utbrändhet främst ur ett svenskt perspektiv, men jämförelser med andra 

länder kommer att göras, då vi ser det som relevant för uppsatsen. Det är huvudsakligen svensk 

litteratur som kommer att studeras.  

     För att tolka och förtydliga våra valda texter har vi använt oss av en fördjupad form av 

textanalys, närmare bestämt innehållsanalys. Denna analysform finner vi passande då vårt material 

spänner över ganska många områden och innehållsanalysen kan användas just som ett 

övergripande redskap. Med hjälp av innehållsanalysen som redskap, vill vi försöka klargöra de 

olika författarnas ståndpunkter, och vidare försöka utläsa om de har likartade 

tankar/uppfattningar kring begreppet utbrändhet, och dess orsaker. Vår tanke är också att 

försöka ställa de olika texterna/skribenterna mot varandra i den mån det finns skilda meningar, 

kring detta ämne. Vissa uppgifter från författarna kommer vi att analysera mer djupgående, 

medan andra åsikter inte kommenteras lika mycket.  

     Innehållsanalysen belyser texten i sig men den pekar även på, i vilken kontext eller i vilket 

sammanhang texten finns. Innehållsanalysen kan även användas till att ta reda på hur 

interaktionen samverkar mellan dessa två. Sammanfattande kan man säga att vi har använt oss av 

innehållsanalysen för att finna ett eventuellt mönster i materialet. 

     Termen innehållsanalys används också vid undersökningar av texter där metoden består i att 

bestämma vissa företeelser och särdrag i texten.  I boken Textens mening och makt, kan man ta del 

av kommande förklaring av termen. ”Metodisk mätning på texter /…/ för samhällsvetenskapliga 

syften”4. Tanken är att, med innehållsanalys som verktyg, fastställa kvantiteten av texten med 

utgångspunkt från ett specifikt forskningssyfte. Men innehållsanalysen kan även användas till att 

innefatta alla analyser som syftar till att beskriva en texts innehåll.5   

       Att analysera texter blir lätt subjektivt, vilket de flesta som försökt säkert har fått erfara. Med 

det menar vi, att man oftast har en förförståelse för ämnet, vilket försvårar ett objektivt 

                                                
4 Göran Bergström, Kristina Boréus, textens mening och makt, (Lund 2000) s. 44 
5 Ibid. 
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förhållningssätt. Men genom att vi har diskuterat detta, och är väl medvetna om att vi har en viss 

förförståelse, kring detta ämne, hoppas vi kunna lägga det åt sidan. För att slutligen kunna 

analysera texterna, så objektivt som möjligt. Vi vill redan här passa på att klargöra vår ställning 

kring begreppet utbrändhet, huruvida det är en konstruktion eller ett verifierbart 

sjukdomstillstånd. Vår ståndpunkt är den, att utbrändhet är en verifierbar sjukdom som kan 

orsakas av en mängd faktorer, då främst psykosociala. Dessa faktorer har sitt ursprung i ett 

samhällsklimat som blir allt tuffare, men människor blir också allt mer medvetna om hur en 

bättre värld/vardag skulle kunna se ut. Kallar man det konstruktion må så vara, men den 

”faktiska” verkligheten kvarstår dock; många människor mår allt sämre i dagens Sverige och vi 

borde enligt vår mening, snarare samla våra krafter till att gör något åt denna ”faktiska” 

verklighet, som gör allt fler människor sjuka. 

      Analysen kommer att vara löpande i texten i den mån det är möjligt. Vissa texter talar för sig 

själva. Vilket vi tror läsaren inser. Vi vill också påpeka att vi markerar våra ”utvalda” skribenter i 

texten så att det ska bli lättare att följa vad just de tycker. Vi inleder analysen med att presentera 

begreppet utbrändhet utifrån de valda skribenternas perspektiv.  

Ett omdiskuterat begrepp  

När man tagit del av litteratur om ämnesområdet, så framstår begreppet utbrändhet som ytterst 

komplext. Det förefaller ändå vara ett vedertaget begrepp i diskussionerna, och används flitigt 

både av media och i debatter. Men trots det, så råder det ingen riktig samstämmighet, om vad 

utbrändhet egentligen innebär. Man är heller inte eniga om att namnet verkligen är passande för 

vad det ska beskriva. 

     När nya begrepp introduceras, så är delade uppfattningar emellertid inget ovanligt enligt våra 

skribenter. Man kan dra paralleller till begreppet stress, som på liknande sätt har olika definitioner. 

Lennart Hallsten, som forskar på Arbetsmiljöinstitutet skriver i, Att hålla lågan levande, att det har 

introducerats ett 30-tal olika definitioner av utbrändhet de sista åren.6 Hallsten menar att somliga 

beskriver utbrändhet som ett tillstånd, andra beskriver det som en process. En del förklaringar 

har innefattat orsakerna, och andra endast konsekvenserna. Hallsten hävdar även att det tycks 

finnas en ”utgångsskillnad”, mellan dem som tycker att utbrändhet är en ”naturlig reaktion på en 

påfrestande livssituation”, ett fenomen av tiden, och de som ”uppfattar begreppet som en 

sjukdom”. Hallsten tror att olika definitioner av begreppet bl.a. kan beror på, att forskarna har 

utgått från olika vetenskapliga perspektiv.7 

 

Redan på detta stadium kan vi klart se att det finns delade uppfattningar om vad begreppet 

egentligen innefattar. Vissa anser alltså att det är en pågående process, andra ett ”slutgiltigt” 

tillstånd. Vi tycker detta är både intressant och förvirrande, då man följaktligen inte ens är eniga 

om grundorsakerna till varför utbrändhet uppstår. Vissa skribenter anser inte att utbrändhet 
                                                
6 Lennart Hallsten i, Att hålla lågan levande, (Lund 1999) s. 17 
7 Ibid s. 18 
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överhuvudtaget är ett verifierbart sjukdomstillstånd, vilket vi kommer att påvisa längre fram i 

uppsatsen. Vi fortsätter nu med att belysa de olika skribenternas förklaringar av begreppet.  

Freudenberger pionjär på området 

Den första som använde sig av begreppet utbrändhet i vetenskapliga sammanhang, var den 

amerikanske psykiatern Herbert Freudenberger. Freudenberger arbetade på 1970-talet ideellt, 

tillsammans med unga volontärer på ett behandlingshem för narkotikamissbrukare. Han märkte 

då att många av dem som arbetade frivilligt, med dessa patienter, och samtidigt var djupt 

engagerade i sitt arbete, gradvis utmattades och dränerades på energi.8 

      Krauklis och Schenström beskriver i, Utbrändhet, den nya folksjukdomen, att för att namnge detta 

symptom, började Freudenberger använda termen ”burnout”. Som man i Sverige sedermera har 

översatt till utbränd. Utbrändhet är som vi tidigare påpekat ett inom vetenskapen relativt ungt 

begrepp, men Krauklis och Schenström, vill hävda att ”tillståndet” funnits länge. Men omskrivits 

med andra termer som till exempel ”överansträngning, hysteri, depression, och neurasteni”.9 

Detta kommer vi att belysa ytterligare i avsnittet, Är utbrändhet ett nytt fenomen. 

Cristina Maslach  

Ungefär vid samma tid som Freudenberger arbetade, och intresserade sig den amerikanske 

socialpsykologen Christina Maslach för samma fenomen. Hon forskade kring frågor rörande 

sjukvårdanställda och andra yrkesgrupper som hade drabbats av destruktiva tillstånd till följd av 

människo- vårdande yrken.  

      I Utbränd, ger Maslach en utförlig beskrivning av utbrändhetsprocessens uppkomst och 

förlopp. Genom intervjuer av anställda i människo- vårdande yrken såg Maslach benägenheter till 

emotionell utmattning.10 Hon beskriver att en av informanterna liknade detta skede vid ”en sista 

döende låga, ett tomt och sotigt skal, slocknande glöd och kall grå aska /…/ de gav och gav tills 

det inte fanns något kvar att ge /…/ de var utbrända”.11 Maslach grundsyn var, att de individer 

som ger mer av sig själva än vad de får tillbaka, riskerar att bli utbrända.12 

            Här kan vi se att Maslach påvisar samma symtom för utbrändhet som Freudenberger 

kom fram till i sina studier. Dessa studier pekar alltså framförallt på att individer som ”ger mer av 

sig själva” än vad de får tillbaka löper stor risk att bli utbrända. Vilket låter väldigt rimligt i våra 

öron. I kommande avsnitt kan vi också se att Maslach pekar på depersonalisationen, som hon 

anser vara kärnan i utbrändhetsdiagnosen. Det vill säga man stänger av sina känslor vad gäller 

andra, samtidigt som individen också stänger av sitt ”eget” känsloliv. Individen är oförmögen att 

                                                
8 Martin Krauklis, Ola Schenstöm, Utbrändhet, den nya folksjukdomen, (Stockholm 2001) s. 73 
9 Ibid.  
10 Christina Maslach, Utbränd, (Stockholm 2001) s.11 
11 Ibid. 
12 Ibid. s.16 ff. 
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känna något överhuvudtaget helt enkelt. I nästkommande stycken följer en presentation av 

Maslach teorier, samt även kritik till de samma.  

Maslach trestegs teori om utbrändhet 

Maslach fokuserar främst på tre komponenter som hon hävdar är karakteristiska för en individ 

som lider av utbrändhetssyndromet. Dessa tre är ”emotionell utmattning, depersonalisation och 

nedsatt personlig prestation”.13 Nedan följer en mer utförlig förklaring av hennes teorier, som 

utgör det centrala i hennes definition av begreppet utbrändhet. 

 

• Med emotionell utmattning menar Maslach att individer som arbetar med människor kan 
bli alltför starkt känslomässigt engagerade i sin uppgift att hjälpa. Individen ”tömmer då 
ut sig” totalt, och man orkar inte längre med de krav som omgivningen ställer. Vissa har 
också alltför högt ställda krav på sig själva själva, och eftersom man är tom på energi, 
finns det heller ingen källa att hämta ny kraft från. 14  

• Depersonalisation kommer som följd av emotionell utmattning och är själva kärnan i 
utbrändhetssyndromet menar Maslach. Den utbrända individen förändras avsevärt i sin 
personlighet, genom att stänga av sina känslor både inför andra och för sig själv. 
Personen kan även uppträda föraktfullt mot sina närmaste. Detta görs för att skapa ett 
emotionellt avstånd mellan sig själv och andra människor. Negativa känslor mot 
omgivningen utvidgas till att omfatta den egna personen. För att kunna ta reda på 
orsakerna till detta tillstånd, borde man kanske fokusera mer på hur själva ”arbetet” är 
organiserat skriver Maslach.15  

• Här inställer sig den tredje aspekten av fenomenet, nämligen nedsatt personlig 
prestationsförmåga. Den drabbade känner sig otillräcklig och misslyckad i sitt arbete, och 
kan även drabbas av depression menar Maslach.16  

 
Vi tycker också det skulle vara intressant att titta på Nationalencyklopedins beskrivning av 

utbrändhet, då Nationalencyklopedin anses som normgivande: 

Utbrändhetssyndrom, utbrändhet, eng. burnout, psykiskt tillstånd präglat av utmattning och 
bristande engagemang. /…/ Utbrändhetssyndromet anses bestå av tre symtomgrupper: 
känslomässig utmattning, okänslighet inför andra människor och låg prestationsförmåga. 
Känslomässig utmattning, som innebär att man upplever sig tom inombords eller att man inte 
orkar ge mer i sitt arbete, uppfattas oftast som kärnan i syndromet. 

Långvariga påfrestningar och ansträngningar (däremot knappast enstaka, krisartade händelser) 
och upprepade besvikelser kan resultera i utbrändhet. Både yttre förhållanden, som hård 
arbetsbelastning, och personliga egenskaper, som svag självkänsla, kan bidra till utbrändhet. 
Organisationer med orealistiska mål och bristande resurser kan utgöra grogrund för 
syndromet. Personer inom exempelvis socialt arbete eller i vårdyrken anses riskera utbrändhet i 
högre grad än andra yrkesutövare. Bland forskare råder viss oenighet om vad som utmärker 
utbrändhet och vilka dess orsaker kan vara. Några ser utbrändhet som ett stressfenomen med 
grund i arbetslivet, andra uppfattar det som ett vidare begrepp.17  

                                                
13 Christina Maslach, Utbränd, (Stockholm 2001) s.18 
14 Ibid s 12 ff. 
15 Ibid s. 13 ff. 
16 Christina Maslach, Utbränd, (Stockholm 2001) s. 15 
17 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=336997&i_word=utbr%e4ndhet 
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Denna tolkning av utbrändhet från Nationalencyklopedin liknar i mångt och mycket Maslach 

förklaring till utbrändhet, som vi uppfattar det. Nationalencyklopedin pekar även den på dessa tre 

huvudkriterier som ska ses som ett ”bevis” för att en individ har drabbats av utbrändhet, 

nämligen: 

• Känslomässig utmattning 

• Okänslighet inför andra människor 
• Låg prestationsförmåga.  
 

Det är också intressant att se att även Nationalencyklopedin påpekar att det finns en oenighet 

bland forskare vad gäller utbrändhetsbegreppets innebörd och vad som orsakar det samma. Vad 

vi saknar i beskrivningen är framförallt den samhälleliga aspekten. Man framhåller främst en tung 

arbetsbörda som orsak men också individens förmåga att klara den samma. Vi upplever att man 

här presenterar en allt för vag, slumpmässigt utvald bild av vad som kännetecknar utbrändhet. 

Vilket då kan bero på att osäkerheten kring begreppet är stor. Men samtidigt är det lite 

skrämmande att man ”får” göra en definition av något man egentligen inte kan definiera, enligt 

vårt sätt att se det. 

Kritik till Maslach teorier 

Som vi har tolkat Maslach teorier så anser vi att de framstår som högst rimliga. Men efter att ha 

tagit del av de utvalda skribenterna/forskarna i ämnet utbrändhet, så framkommer det att flera av 

våra författare är kritiska till Maslach teorier. Vilket indirekt skulle innebära att de är kritiska till 

Nationalencyklopedins tolkning av den samma. 

     En av kritikerna är socialpsykologen Johan Asplund, som skrivit, Det sociala livets elementära 

former. I dennes bok kan man tydligt se hur han gör en rad invändningar mot Maslach 

framställning på begreppet Han hävdar bland annat att Maslach inte uppmärksammar problemet 

ur ett historiskt perspektiv. Vilket han anser är nödvändigt för att kunna få en ökad förståelse för 

fenomenet.18 Han tycker att Maslach framstår som ”tidstypisk”, och han säger vidare att hon inte 

är ensam om detta. Utan han vill hävda att det gäller genomgående för psykologer och sociologer 

som arbetar på detta fält. De är alla ”bländade av nuet” som han utrycker det. Han tillägger också, 

att han har fått intrycket av att detta ”bländande” i förhållande till rådande samhällsideal, tycks 

vara ett villkor för att man ska få bedriva psykologi- och sociologi studier överhuvudtaget.19  

     Detta uttalande anser vi vara både kontroversiellt och skrämmande. Då detta skulle betyda att 

man är kraftigt styrd i sin forskning gällande dessa problem. 

     Asplund anmärker även på Maslach ståndpunkt gällande att utbrändhet kan förebyggas och 

tillrättaläggas med tämligen enligt Asplund, ”enkla åtgärder”. Han menar att rådet från Maslach, 

med att genomföra studiecirklar för att förebygga, (se föregående avsnitt) istället kan skapa 

                                                
18 Johan Asplund, Det sociala livets elementära former, (Götegorg1997) s.142 
19 Ibid. s.141 
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utbrändhet. Asplund hänvisar till de detaljerande anvisningar med sociala stödgrupper som 

Maslach föreskriver i sin bok.20 

      I Asplunds text märker man också tydligt att han förhåller sig skeptisk till möjligheten att 

helt och fullt kunna bota utbrändhet. Här får han också medhåll av Gunilla Brattberg som skrivit 

Väckarklockor. Men hon hävdar att människor som ”bränt ut sig”, trots allt kan återkomma till 

livet, hon påpekar också att det kan ta lång tid. I de flesta fall kvarstår en kraftig ökning av 

stresskänslighet, och en känslighet för krav överhuvudtaget. Vilket gör att det kan bli svårt att 

komma tillbaka helt och fullt, till exempelvis arbetslivet.21 

     Asplund kritiserar även de tre komponenter som Maslach utgår från, för att fastställa 

utbrändhet (Se stycket om Maslach tre teorier). Han menar att gränserna mellan faserna är oklara, 

och att denna ordningsföljd inte är definitiv utan kan skifta. Asplund menar också att den 

emotionella utmattningsfasen, som Maslach beskriver, inte håller. Eftersom att känslorna inte ses 

som en aspekt av samspelet mellan hjälparen och den hjälpbehövande, utan snarare uppfattas 

som ett slags drivmedel, som finns i en behållare som behöver fyllas på efter en arbetsdag.22 Inte 

heller behöver likgiltigheten för andra, i Maslach ”fas två”(se även här föregående stycke) bero 

på, att man varit för entusiastisk, och att man genom engagemanget har, ”bränt ut sig själv”. Utan 

Asplund hävdar att individerna lika gärna kan ha varit likgiltiga innan denna process startade.23  

     Asplund säger vidare att Maslach teorier om utbrändhet, också innebär en insvävning på 

området därför att hon främst har, fokuserat på den arbetsrelaterade miljön som orsak till 

utbrändhet, och inte på individens betydelse. Asplund får exemplifiera detta nedan: 

Även om personligheten spelar en viss roll vid utbrändhet så pekar merparten av det material 
jag undersökt på att utbränning bäst kan förklaras (och modifieras) med utgångspunkt i 
‘mellanmänsklig’ stress, betingad av arbetssituationen.24 

Även stressforskaren Peter Währborg, som har skrivit boken Stress och den nya ohälsan, håller i 

viss mån med Asplund. 25 Han anser att det finns en risk med denna fokusering på arbetets 

betydelse för utbrändhet, som Maslach har. Währborg menar, att man lätt kan få uppfattningen 

av att det ”endast” är arbetslivet som orsakar utbrändhet. Risken ligger i att man därigenom lätt 

kan dra slutsatsen att stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet försvinner, bara arbetsvillkoren 

förbättras. Währborg menar istället att symptomen som uppkommer till följd av stress är av både 

social, psykisk och somatisk karaktär. Han hävdar att det är just dessa tre komponenter som 

karakteriserar ”stress och den nya ohälsan”.26Vilket man skulle kunna likställa med tillstånd som 

utbrändhet.  

                                                
20. Johan Asplund, Det sociala livets elementära former, (Götegorg1997) s.139ff. 
21 Gunilla Brattberg, Väckarklockor, (Stockholm 2004) s. 34 
22 Johan Asplund, Det sociala livets elementära former, (Götegorg1997) s 143 ff. 
23 Ibid. s. 146 
24 Christina Maslach, Utbränd, (Stockholm 2001) s. 20 
25 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan, (Stockholm 2002) s. 40 
26 Ibid. 
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Feltolkning? 

Då vi analyserat dessa skribenters texter funderar vi på om Währborg och Asplund möjligtvis 

”feltolkat” Maslach vad gäller hennes forskning/tankar om arbetets vikt för förekomsten av 

utbrändhet. Vi tror inte att Maslach enbart syftar till det reella arbetslivet, då hon framhåller 

arbetets betydelse för att bli utbränd. Vi upplever det snarare som att hon försöker framhålla att 

det är den ”totala arbetsmängden” för människan som är relevant, i förhållande till individens 

individuella betydelse, för den samma. Detta innebär att hon egentligen är inne på samma linje 

som framförallt Währborg, och i vissa delar även Asplund. Det finns självklart en möjlighet, att 

det kan vara vi som feltolkat Maslach. Men vi vill inte tro att en så, i dessa kretsar ”framstående” 

forskare, skulle vara så enkelspårig eller enfaldig, vad gäller uppkomsten av utbrändhet. Men detta 

är som vi sagt tidigare vår tolkning 

      Vad som däremot skrämmer oss i Asplunds kritik, är anspelningarna på att forskningen på 

detta område skulle vara kraftigt styrd av gällande samhällsordning. Om så är fallet, skulle detta 

kunna vara en möjlig anledning till, varför det framkommer så få genomförbara åtgärdsplaner, för 

att komma till rätta med utbrändhetsproblematiken. Det skribenterna ändå tycks vara eniga om i 

denna fråga är att; det är individens totala sårbarhet/situation, som på sikt kan skapa en 

utbrändhetsreaktion.27 Detta har även verifierats i de två biografier vi läst. Vilka är följande: 

Brinna, bli bränd, glöda igen, skriven av Kerstin Hesslefors Persson som arbetar inom vården28och 

Framgångsfällan, av Lars Weiss som bl.a. har varit vice VD på TV4.29 Båda vidhåller att det är den 

”totala arbetsbelastningen”, både på och utanför arbetet, som till slut blir för stor och att det kan 

behövas så lite, för att bägaren till slut ska rinna över. 

Vad gäller vår egen analys av texterna så här långt, så är även vår ståndpunkt den, att det är 

individens totala livssituation som till slut blir ohållbar vilket gör att individen till slut blir utbränd.   

Teorin som har fått störst genomslagskraft  

Maslach definition av utbrändhet är ändå den som fått störst genomslag. Detta beror troligtvis 

mycket på det formulär som Maslach konstruerat för att kunna mäta utbrändhet. Maslach 

Burnout Inventory (MBI). Vilket enligt oss skulle kunna vara en anledning till varför man i viss 

mån använder sig av Maslach som mall i Nationalencyklopedin.  Detta mått på utbrändhet har 

också varit styrande för hur man definierar och mäter utbrändhet både i forskning och i 

utbildningsprogram. Påpekas bör att MBI beskriver en process, man får alltså ingen fastslagen 

diagnos med detta mått. 30  

     Alexander Perski skriver att i svenska studiesyften, används mest den första av Maslach tre 

komponenter, nämligen utmattningsdimensionen. Perski menar att de följande, depersonalisation 

                                                
27 Kerstin Olofsson, Vår stress på jobbet, (Fahlköping 2001) s. 51  
28 Kerstin Hesslefors Persson, Brinna bli bränd glöda igen, (Finland 2001) Hela boken 
29 Lars Weiss, Framgångsfällan, (Falun 1998) Hela boken 
30 Christina Maslach, Utbränd, (Stockholm 2001) s.18 
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och nedsatt personlig prestationsförmåga, är svåra företeelser som kan bero på ”kulturella 

skillnader eller på vilka yrkesgrupper man har studerat”.31     

      Att det är utmattningsdimensionen som används i Sverige, kan man se belägg för i en rapport 

från socialstyrelsen från år 2003. Där rekommenderas termen utmattningssyndrom, i de fall där man 

ännu inte har utvecklat depression. I de fall där depression är inblandad, bör diagnosen 

utmattningsdepression användas menar man. Tillfällig ohälsa som är arbetsrelaterad, bör kallas 

maladaptiv stressreaktion enligt författarna till socialstyrelsens rapport. Författarna till rapporten 

ser begreppet utbrändhet som en metafor, som enligt dem inte är medicinskt lämpad, eftersom  

att utbrändhet associerar till något definitivt och slutgiltigt32  

 

 Även här kan man se osäkerheten inför, vad det egentligen handlar om. Återigen kan vi se att det 

tvistas om vad tillståndet ska kallas för. Här påtalas också att namnet kan ses som en metafor 

vilket inte skulle vara bra. Vilket vi tvärt om tycker är bra, då man lättare kan relatera till något 

man får en bild av. Problemet ligger väl snarare i att kunna förklara att man faktiskt kan 

”reparera” det utbrända. Nedan kan vi se en skiss över de tänkbara symptom som kan ligga till 

grund för diagnosen utbränd enligt Socialstyrelsen:   

Socialstyrelsens förslag till Diagnostisering  

För att en patient ska få diagnosen utmattningssyndrom enligt socialstyrelsen så måste följande 

kriterier enligt rapporten vara uppfyllda: 

 
A. Fysisk och psykiskt symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har  

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

     under minst sex månader. 

 

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

     företagssamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtnings tid i samband med 

     psykisk belastning. 

 

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

     tvåveckorsperiod: 

      1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning. 

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

      3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet  

      4) Sömnstörning 

      5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

      6) Fysiska symtom såsom värk, röstsmärtor, hjärtklappning, mag- tarmbesvär, yrsel 

          eller ljudkänslighet 

 

                                                
31 Alexander Perski, ”Om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till hälsa”, i Psykosocial miljö och stress, (Lund 2003) s.105 
32 Socialstyrelsen, utmattningssyndrom, stressrelaterad psykisk ohälsa 2005-04-17 

http:/www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/389587AF-ECD-4338-B84F-8A94415F4D0C/1069/200312319.pdf  
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D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt  

     eller i andra avseenden. 

 

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

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

      diabetes, infektionssjukdom). 

 

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

      samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation 

      till den aktuella diagnosen. 33 

 

Denna redogörelse för de olika kriterierna lär ha tagits fram av ”specialister” på området. Där 

bland annat Alexander Perski ingår. Dessa specialister har på uppdrag av socialstyrelsen, gjort 

en utredning och kommit fram till denna kriteriebeskrivning som ska användas som underlag vid 

fastställandet av utbrändhet. Detta underlag, bygger på vetenskap och erfarenhet, uppger man 

ifrån socialstyrelsens sida. Då åsyftar man främst den kompetens som utredningsgruppen har, 

men även på tidigare belagda teorier, som också de ligger till grund för kriteriebeskrivningen. 

Materialet används idag främst till att ge stöd åt sjukvården, och för att olika myndigheter ska 

kunna fatta beslut i frågan. Socialstyrelsen vill dock framhålla, att de inte drar några egna 

slutsatser av detta.34 

 

Vi frågar oss varför inte socialstyrelsen är villiga att dra några egna slutsatser av detta? Beror det på 

att man egentligen inte ”skriver under på” denna diagnosbeskrivning? Även här kan vi alltså se att 

osäkerheten är stor, och man vill på något sätt friskriva sig ifrån ansvar. Vi frågar oss också vem 

bestämmer; vilka specialister som ska ingå i dylika grupper? Vem har vetorätt ifråga om vem som 

är specialist på området eller inte? 

     Med denna kriteriebeskrivning verkar det också svårt att kunna dra några klara slutsatser om 

vad sjukdomsbilden ska innebära. Som det beskrivs kan till exempel utbrändhet vara en variant av 

utmattningssyndrom eller en huvudsaklig depression med utmattningssyndrom. Man försöker 

alltså att åstadkomma en enhetlighet kring vad begreppet egentligen innebär. Då främst genom 

att urskilja utmattningssyndromet utbrändhet, från andra liknande tillstånd. Tyvärr känner vi, 

även här en viss luddighet i symptombeskrivningen, vilket säkert försvårar då man ska fastställa 

en diagnos. Vad man ytterligare skulle önska är ett åtgärdspaket som läkarkåren kunde förhålla sig 

till, vilket säkert skulle vara mer användbart än luddiga diagnoskriterier. Det kan också vara värt 

att notera att det är påfallande många psykiatriker som varit med och författat denna rapport. 

Vilket kan ha en viss inverkan på vad de väljer att ta upp i rapporten och från vilket vetenskapligt 

perspektiv. 

                                                
33 Socialstyrelsen, utmattningssyndrom, stressrelaterad psykisk ohälsa 2005-04-17 

http:/www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/389587AF-ECD-4338-B84F-8A94415F4D0C/1069/200312319.pdf  
34 Ibid  
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      Nu övergår vi till att titta närmare på de alternativa namnen på utbrändhet som föreslagits av 

våra skribenter. Här vill vi börja med att påtala, att vi anser att de flesta av dessa namn passar 

bättre vid en pågående process. Utbränd är, som vi ser det, snarare slutprodukten av dessa 

processer som beskrivs nedan. 

Hjärnstress ett alternativt namn till utbrändhet?  

Doctare associerar, liksom skribenterna till socialstyrelsens dokument, utbrändhetsbegreppet till 

något som är definitivt och slutgiltigt. Hon menar att ordet har ett ”ultimativt tillstånd” vilket i 

korthet innebär, ordets makt över tanken. Hon liknar ordet utbrändhet med sluttakterna i ett 

crescendo. Efter utbrändhet, återstår endast dörren med exit från världens scen, menar hon. 

      Doctare eftersträvar istället att man ska använda ordet hjärnstress, vilket hon tycker är mera 

neutralt, samt uttrycker en ”markering av att det handlar om ett förlopp i våra hjärnor som 

stressas av ohållbara situationer i vår omgivning”. Vilket alltså inte behöver vara ett permanent 

tillstånd.35 Men om man inte gör något åt sin hjärnstress menar Doctare, riskerar man att 

”hamna” i ett permanent utbrändhetstillstånd. Det är bara att lyssna på ordet menar Doctare, 

utbrändhet är = inget hopp, bara aska kvar. Det är en slutstation utan återvändo. Här kan vi 

också se att Doctare påtalar; att gör man inte något åt sin hjärnstress riskerar man att ”hamna” i 

ett permanent utbrändhetstillstånd. Hon ser alltså begreppet som en process och inte ett 

”tillstånd”. 

     Doctare menar också att utbrändhetsbegreppet har en koppling till både skuld och skam. 

Vilket i sig, inte är lätt att ta sig ur.36 Hon påpekar liksom Währborg, att det ständigt pågår ett 

samspel mellan ”individen, gruppen och samhället”, samt att allt detta hänger samman.37 Med 

detta vill hon ha sagt, att hjärnan reagerar både på signaler från omgivningen, och från den egna 

kroppen. Även Doctare pekar alltså på den totala summan av arbetsbelastning som orsak till 

utbrändhet. 

Arbetsrelaterad utmattning 

Gun Leander skriver i förordet till boken Jäktad, stressad, urbränd, att Doctare får kritik bland 

annat av stressforskaren Töres Theorell som menar att med ord som hjärnstress, kan man lätt få 

uppfattningen av att hjärnan tar skada av att arbeta. Han menar istället att det är tvärt om, hjärnan 

är byggd för att arbeta.38 Theorell föredrar ”arbetsrelaterad utmattning”.39  

     Detta namn föreslår inte vi, då det främst associerar till arbetsplatsen och dess eventuella 

problem.  

                                                
35 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig (Malmö 2000) sid. 29 
36 Ibid s. 27  
37 Ibid. 
38 Gun Leander Jäktad, pressad – utbränd  (Stockholm 2000) s. 5 
39 Ibid. 
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Mental och känslomässig utmattning 

Martin Krauklis och Ola Schenström skriver i Utbrändhet, att de anser att ordet utbrändhet har en 

innebörd av något som är obotligt och oreparerbart. De förespråkar därför formuleringen 

”mental och känslomässig utmattning” istället, eftersom de menar att detta tillstånd i de flesta fall 

går att reparera.40 Dessa författare påtalar (vilket vi också har gjort tidigare) att det finns en stor 

risk att människor som drabbas av detta utmattningstillstånd inte får den hjälp och stöd som de 

är i behov av, på grund av att begreppsdefinitionen är så oklar.41 De menar att benämningen 

utbrändhet används för tillfällig trötthet, irritation och nedsatt koncentrationsförmåga, såväl som 

för allvarliga tillstånd av ”stresskollaps med total oförmåga till arbete”. Vid det sistnämnda 

tillståndet anser dock författarna, att det är motiverat att använda begreppet utbrändhet. 42 Detta  

skulle då tyda på, att också de anser att deras benämning är en pågående process och inte det 

”slutgiltiga” tillstånd som utbrändhet anses vara. 

     Inte heller detta namn tycker vi täcker upp för hela begreppet. Med denna beskrivning finns 

det risk för att man glömmer bort de kroppsliga symtomen. Men gör man ett tillägg vad gäller de 

kroppsliga symptomen, är denna beskrivning den mest relevanta i våra ögon. 

Delade meningar om begreppsnamn 

Utmattningssyndrom, hjärnstress, arbetsrelaterad utmattning, är alla varianter av namn, på 

begreppet utbrändhet. Vi har i föregående stycken försökt att belysa några av alla de definitioner 

som finns, och kommit fram till att utbrändhet är ett väldigt emotionellt laddat begrepp. 

Begreppet utbrändhet, har även olika innebörd för olika människor, vilket försvårar 

samstämmigheten. När vi analyserat texterna upptäckte vi att begreppet fördelats mellan en 

klinisk tradition skapad av Freudenberger på 1970-talet och en forskningstradition utifrån att 

utbrändhet är en social konstruktion med fokus på människovårdande yrken som företräds av 

bl.a. Maslach. Det finns troligtvis andra forskare som har ytterligare definitioner av begreppet.  

 

     Vi känner också att man eventuellt diskuterar två olika saker. Vi ser det som att de som 

förespråkar ett annat namn än utbrändhet, då snarare fokuserar på ett förstadie eller ett pågående 

förlopp, som föregår innan utbrändheten är ett faktum. Meningarna går alltså isär, och det är 

tydligt att det kommer att behövas ytterligare arbete för att komma fram till ett gemensamt 

begreppsnamn på tillståndet/processen. Detta kan komma att kompliceras av att begreppet 

utbrändhet redan är ett etablerat och vedertaget begrepp bland allmänheten. 

       Vi ställer oss frågan, ska man lägga så mycket mera tid och kraft på att diskutera vilket namn 

som passar bäst? Är det inte viktigare att komma tillrätta med de problem som skapar utbrändhet, 

och framförallt att hitta hållbara åtgärdspaket som läkarkåren kan förhålla sig till då de ska hjälpa 

den drabbade individen att återhämta sig från ”utbrändheten”. Vad man ytterligare skulle önska 

                                                
40 Martin Krauklis, Ola Schenstöm, Utbrändhet, den nya folksjukdomen, (Johanneshov 2001) s.75 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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är väl att detta åtgärdspaket skulle bestå av delar som ”de flesta” involverade är villiga att skriva 

under på. Vilket säkert skulle komma mer till nytta än luddigt skrivna diagnoskriterier. Som 

troligtvis skulle kunna stämma in på flertalet redan diagnostiserade sjukdomstillstånd 

Är utbrändhet ett nytt fenomen? 

Psykologen Christina Maslach som populariserade begreppet ”utbrändhet” menar att många 

människor redan i slutet av 1800-talet drabbades av stressjukdomar som man med ett samlings 

namn kallade asteni. I mångt och mycket verkar symptombilden likna den för vad vi idag kallar 

”utbrändhet”. Människorna beskrev det bl.a. som att de hade en hemsk upplevelse av att känna 

sig som en del av en stor maskin – en kugge i ett kugghjul.43 

 

     Här ser vi ett annat talande citat från samma tidsperiod: Vi ser många vars nervsystem 

kommer att trasas sönder om de inte avlägsnas från den stress under vilken de lever, antingen det 

handlar om aktiebörsen eller någon annan professionell aktivitet där 1800-talets press är mycket 

intensiv.44 

Detta uttalande gjordes vid den brittiska Föreningen för medicinsk psykologi år 190045 Två år 

senare i Paris skriver två medicinprofessorer vid namn Ballet och Prost en vetenskaplig text som 

lika gärna skulle kunna vara skriven idag, menar Alexander Perski. Han menar då framförallt 

diskussionerna kring symtom och samhällsbild:  

“Neurasthenia” has become particularly common in the course and at the end of the 
nineteenth century. That is because the conditions of social life have been abruptly modified 
both economically and politically” (The treatment of neurasthenia, 1902)46 

Perski beskriver dessa tidiga ”stressjukdomar” i sin del Om stress, utbrändhet och vägar tillbaka 

till hälsa, i antologin Psykosocial miljö och stress. Han påtalar att dessa sjukdomar också kallades 

sekelslutssjuka, och man såg dessa symptom som ett resultat av att många människor hade stora 

svårigheter med omställningen till det ”nya” som då var industrisamhället. Människor flyttade 

under denna tid, från landsbygden till staden, och inte sällan hade de inhumana arbetsvillkor och 

långa arbetsdagar. Precis som idag möttes de av ett myller av mänskliga kontakter, och även av ett 

överflöd av information och nya intryck. Liksom många andra samtida forskare, ville Ballet och 

Prost påvisa sambandet mellan dessa samhällsförändringar och den ökande sjukligheten, vad 

gäller dessa ”stressrelaterade” sjukdomar.47  

                                                
43 Alexander Perski, ”Om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till hälsa” i Psykosocial miljö och stress (Lund 2003) sid. 

101 

44 Ibid.  

45 Ibid 

46Alexander Perski, ”Om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till hälsa” i Psykosocial miljö och stress (Lund 2003) sid. 

101 

47 Ibid. 
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”Fenomenets” utveckling 

Mycket pekar alltså mot att dessa snabba förändringar i samhället, skulle kunna spela en viktig roll 

när det gäller uppkomsten av utbrändhet. Även vi ser dessa allt snabbare samhällsförändringar 

som en trolig grundorsak till varför sjukdomstillstånd som utbrändhet uppstår. Vilket vi kommer 

att utveckla närmare i kommande stycken. Nästa rubrik som behandlar psykosociala faktorer  är 

utgångspunkt för kommande stycken. 

Psykosociala faktorer vilken roll spelar de? 

Trots att hundra år har gått, och vi har genomgått en lång process med en mängd nya 

produktionssätt och tekniska landvinningar, för att bl.a. underlätta för humanare arbetsformer, så 

har man inte kommit åt den psykosociala biten menar Perski. Vilket vi är eniga med Perski om.      

     Återigen i övergången till ett nytt sekel ökar antalet ”sjukanmälda” människor och denna gång 

lavinartat. Även denna gång kan man utläsa att stressen är en av de stora bovarna i dramat. 

Statistiken kan uppvisa allt fler sjukdomsfall som är orsakade av stress och psykisk ohälsa. 

Sjukskrivningarna tenderar också att bli av allt längre karaktär. Perski påtalar också att man klart 

kan utläsa, att kvinnor är mer drabbade än män.48 Förklaringar till detta kommer vi främst att 

belysa i avsnittet: Varför drabbas kvinnor i högre grad än män? 

     Även Perski anser att en av orsakerna till den alltmer utbredda sjukligheten, kan ligga i att vi 

befinner oss i en ny ”brytningstid”. Här syftar han på övergången ifrån industrisamhället till 

informations- och/eller tjänstesamhället. Den åter igen, stigande vågen av psykosocial ohälsa 

skulle kunna vara ett tecken på detta menar han.49 

      Perski betonar att en starkt bidragande orsak till ohälsan skulle kunna vara, att vi har lyssnat 

för mycket på de nyliberala tongångar som har blåst i samhället under de senaste decennierna. 

Detta har gjort att vi mer och mer har överlåtit kontrollen, åt de allt starkare marknadskrafterna. 

Konsekvenserna av detta har enligt Perski blivit, att många människor åter igen känner sig snärjda 

av samma hjul som vid det förra sekelskiftet, då man alltså kunde skönja en liknande ökning av 

dessa ”symptom” som den vi har idag.50  

      Perski menar att allt fler människor åter igen uppfattar det som om de vore: 

– en del av en maskin som snurrar i sin egen takt, driven av kortsiktiga vinstintressen och med 
masskonsumtion som belöning.51  

Det är inte svårt att se likheten i citaten från de olika århundradena. (Vi syftar då tillbaka på 

citaten i föregående stycke.) Men beror uttalandena på att det är en brytningstid i största 

                                                
48 Alexander Perski, ”Om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till hälsa” i Psykosocial miljö och stress (Lund 2003) 

sid.102 

49 Ibid. 
50 Ibid. 
51  Alexander Perski, ”Om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till hälsa” i Psykosocial miljö och stress (Lund 2003) s. 102 

 



 17 

allmänhet och att man därför känner sig osäker på vad framtiden har i sitt sköte, eller finns det 

andra förklaringar? Får vi svara på frågan, så anser vi att det ligger mycket i vad Perski säger i 

frågan om de nyliberala tongångar som genljudit vårat avlånga land den sista tiden, med allt vad 

det innebär av avregleringar och försämringar på arbetsmarknaden i största allmänhet. Många 

människor råder inte längre över sin tid, och den belöning de får i utbyte för ”tiden” uppväger 

inte de uppoffringar man gör. Vilket vi kommer att utveckla vidare i senare stycken. 

En ny brytningstid eller? 

Även Doctare anser att det kan finnas en anledning att stanna upp vid frågan, om varför intresset 

för ”hjärnstress” eller utbrändhet är så stort idag. Hon menar att tidsandan kan bidra med sin 

”sekelskiftstämning”, och även de existentiella frågorna har åter igen fått ett allt större utrymme. 

Hon säger vidare att det som präglade stora delar av 1900-talet var framtidsoptimismen, idag 

råder snarare en framtidspessimism.52 

     Doctare berättar, att när hon kom hem och åter började arbeta i den svenska vården. Efter en 

längre tids vistelse i länder som var härjade av krig och förföljelser, slogs hon av det för henne, 

ökade illabefinnandet bland Sveriges befolkning. Att människor i krigshärjade länder mådde dåligt 

och var i stort behov av både stöd och behandlig, var knappast konstigt i hennes ögon. Men 

varför mådde människor så dåligt i Sverige, frågade hon sig? Hon kunde inte få ekvationen att gå 

ihop. Men allt eftersom tiden gick slogs hon av likheten i de mänskliga reaktionerna mellan de 

människor som levde i krigshärjade länder, och den svenska befolkningen, som lever mitt i den 

”materiella välfärden”. Hon påpekar; trots att vi har haft tvåhundra år av fred i Sverige och borde 

leva i den bästa av världar. Så finner vi ett samhälle, där människor är allt mer stressade, och mår 

allt sämre. Många har aldrig tid, ork, eller lust till någonting hävdar hon.53 

      Doctare säger sig se faktiska likheter med krigets människor. Många av dem hade förlorat 

”allt” och dessa traumatiserade människor reagerade både fysiskt och psykiskt. De påpekade vid 

intervjuer att de upplevde förluster av bl.a. meningsfullhet, förutsägbarhet och brist på 

delaktighet. Vidare kände de utanförskap och en allmän oro inför framtiden vilket resulterade i 

uppgivenhet. Slutligen, kanske viktigast av allt, tillägger Doctare, de kände brist på tillit både till 

människor och även till omgivningen i stort. Doctare menar att det är ”samma” typ av förluster 

vi har erfarit i Sverige den sista tiden. 54 

     Doctare säger att vi har fått ett samhälle där begrepp som gemenskap, lojalitet och solidaritet 

inte längre spelar i någon högre division. Vi vet inte längre vad vi kan vänta oss av morgondagen, 

vilket leder till förlust av förutsägbarhet och därmed försvinner också känslan av delaktighet, vi 

känner oss överkörda av beslut som vi inte kan påverka.  

     Även Doctare vill alltså påvisa, att det är den allt snabbare samhällsutvecklingen som är en 

starkt bidragande ”grundorsak” till att allt fler människor uppenbart mår allt sämre. 

                                                
52 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig (Malmö 2000) s. 24 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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     Vi är villiga att hålla med Doctare då hon säger att begrepp som solidaritet, lojalitet och 

gemenskap har förlorat sin betydelse. Ett kollektivt handlande är inte längre eftersträvansvärt i 

vårt allt mer individualiserade samhälle, vilket gör att många människor idag känner sig extra 

utsatta anser vi.   

Har det svenska folket förlorat framtidstron? 

Våra skribenter menar att framtidsoptimismen som har präglat stora delar utav 1900-talet, inte 

längre råder. Vilket vi också är eniga med dem om. 1900-talet var århundradet då den växande 

industrialismen skulle befria den lilla människan och med det moderna samhällsprojektets hjälp 

skapa en helt ny människa. Vi skulle leva lyckliga i alla våra dagar, men något hände. 

     Doctare pekar bl.a. på att den politiska retoriken idag, framstår som både torftig och 

andefattig, ty vi medborgare erbjuds inga nya visioner om framtiden. Var finns de politiska 

ideologierna som ska rusta oss medborgare för det nya millenniet frågar hon sig? Som människor 

behöver vi upplevelser av sammanhang, mening och tillhörighet och ett visst mått av 

förutsägbarhet i tillvaron och en tro på att omvärlden är, åtminstone rimligt god. Hon pekar 

också på motsatsförhållanden, som att stadsministern gör uttalanden om att det går bra för 

Sverige, men samtidigt upplever den enskilda medborgaren att gamla mamma skickas hem från 

sjukhuset i brist på vårdplats. Det är tydligt att det finns ett tilltagande gap mellan vad människor 

anser viktigt, och vad som sägs av makthavarna menar Doctare.55 

     Vi är helt i linje med författaren vad gäller detta uttalande. Inte heller finns det ett reellt eller 

konkret agerande för att denna klyfta av misstro ska överbryggas. Det råder en brist på basal tillit 

vilket skapar ångest och oro hos individen såväl som i samhället i stort. Denna stämning av 

uppgivenhet och meningslöshet skapar en kollektiv tomhet som vi försöker att fylla med prylar. 

Doctare ”anar” att innerst inne känner nog många, en gnagande oro ibland, för att vi har kommit 

till vägs ände.56  

 

Doctare målar upp, en enligt vår mening, ganska skrämmande bild av framtiden. Men mycket av 

det hon säger är vi ändå beredda att skriva under på. Framför allt har det blivit allt tydligare med 

tiden att det finns ett tilltagande gap mellan vad människor anser viktigt, och vad makthavarna 

gör och vill satsa på. Det tjugonde seklets mekanistiska människosyn har kanske fått sitt facit, och 

detta i form av en ”ny folksjukdom” vid namn utbrändhet?  

Samhällspolitiska händelser som har påverkat den psykosociala miljön 

Vad gick fel egentligen? Våra skribenter är eniga om att under 1970-och 80-talen gick 

utvecklingen i Sverige mot en bättre psykosocial arbetsmiljö. Stimulans och möjligheter till 

medinflytandet förbättrades och den svenska forskningen kring stress och psykosocial 

påfrestning i arbetet, hade även nått en internationell särställning. 

                                                
55 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 30 
56 Ibid s. 30 ff. 
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      Töres Theorell påtalar att intresset för arbetsmiljön alltid har varit starkt förankrat i den 

fackliga verksamheten. Den garanterades mångt och mycket av ett starkt och stabilt fackligt 

inflytande på arbetsmarknaden, och i politiken. Han säger också att den fackliga rörelsen på 

många sätt varit en garant, då för en av arbetsgivare, oberoende och objektiv forskning, kring 

skadliga effekter av dålig arbetsmiljö. Samförståndslösningar som i vårt land har en lång och stark 

tradition, särskilt vad gäller utveckling och förändring inom arbetslivet, har utgjort en viktig 

förutsättning för, och grogrund för försök att förbättra människors livsbetingelser, genom att 

förbättra deras arbetsmiljö. 

       Theorell säger vidare att ”Saltsjöbadsandan”, som grundlades redan på 1930-talet. Genom 

sina regelbundna möten som hölls mellan arbetsgivar- och arbetarorganisationer – i stället för 

strejker och konflikter – har bidragit till den stabilitet på arbetsmarknaden, som utgjort själva 

förutsättningen för en framgångsrik arbetslivsforskning. Theorell påpekar också, att i jämförelse 

med liknande länder i Europa, så var arbetslösheten låg i Sverige på 70- och stora delar av 80- 

talet. En mängd saker inträffade framförallt i skiftet mellan 1980- och 1990 som drastiskt ändrade 

spelvillkoren på den svenska arbetsmarknaden, däribland Sveriges anpassning till EU. Bretton 

Woods-systemet gick också i graven, vilket innebar att man avskaffade de fasta växelkurserna och 

kronan släpptes fri, (detta skedde något tidigare). Men allt detta gjorde, att den nationella 

politikens utrymme krympte, vilket resulterade i ett sämre fungerande trygghetssystem.57 

     Från att ha haft en arbetslöshet på ca 3 %, var plötsligt ca 10 % av den svenska befolkningen 

arbetslös. Även om vi lyckades få ner arbetslösheten i slutet av 1990-talet så har det uppstått en 

otrygghet på arbetsmarknaden, som tycks vara svår att arbeta bort. Antalet temporärt anställda 

har ökat, även deltider och timanställningar blir allt vanligare, så också projektanställningarna. 

Fasta arbeten med full tid blir allt ovanligare. Vidare har det blivit allt svårare att påverka sin egen 

arbetssituation. Många upplever också att tidspressen och de upplevda psykiska kraven har ökat.58 

      Theorell vill också speciellt peka på att samtidigt med avregleringarna och nerskärningarna i 

samhället, kunde man börja skönja förändringar i den somatiska symptomutvecklingen av den 

svenska befolkningen. Oro och sömnrubbningar blev allt vanligare i början av 1990-talet 

(självrapporterad i undersökningen om levnadsförhållanden enligt Theorell), även självmorden 

ökade.59 

 

Här kan man dra paralleller till (vilket vi också tidigare påpekade i föregående stycke). den allt mer 

hårdnande arbetsmarknaden, kontra den ökande ohälsan i samhället. Vi är som föregående talare 

helt övertygade om att dessa och liknande samhällspolitiska händelser har haft en stor inverkan 

på vår psykosociala miljö i stort. Detta har fått till följd att många människor inte längre känner 

den trygghet som tidigare var så ”självklar” om man var medborgare i det ”omhuldande” landet 

Sverige. 

                                                
57 Töres Theorell, Psykosocial miljö och stress, (Lund 2003) s. 11 ff. 
58 Ibid s. 13 ff.   

59 Ibid. 
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Vart tog folkhemstanken vägen? 

Även här är Doctare inne på samma spår. Hon frågar sig, var gick det snett, med den svenska 

folkhemstanken? ”När blev folkhemmet en kvävande kokong för individen, i stället för medborgarens trygga 

borg?” Hon menar att obenägenheten till förändring och förnyelse, framstår som folkhemmets 

egen ”folkefiende” och resultatet har vi fått som ett brev på posten, ”hjärnstress,” 

utbrändhet.Den enskilda människan får alltså bära bördan av vad samhällsapparaten inte klarat 

av.60 

      Doctare pekar också på att den snabba samhällsomvandlingen, bl.a. leder till att 

förutsägbarheten minskar. Vi står inför upplösning av normer och regler som resulterar i förluster 

av bl.a. värdegemenskap. Allt färre saker och situationer uppfattas längre som invanda eller 

välkända. Oron och ångesten över morgondagen ökar och känslan av samanhang krymper, 

därmed också upplevelsen av delaktighet och meningsfullhet. Den bristande tilliten till människor 

och samhället i stort blir allt större menar hon. Det bli heller inte bättre av att verkligheten inte 

tycks stämma med de politiska kulisserna. Hon menar att människor rent av känner sig 

”drabbade”, vilket förstärks av en bristande tillit och framtidstro eftersom vår framtid ofta 

framställs som allt annat än ljus.  

      Doctare ställer sig frågan, vart är vi på väg? Vi ger oss inte tid att stanna upp, och reflektera 

över färdriktningen längre vilket är mycket farligt. Hon tillägger också att dagens existentiella 

problem har blivit privata, istället för som tidigare kollektiva. 61 

 

Vi ser detta som en av anledningarna till varför vi inte kan hantera den ”kollektiva” utbrändhets- 

problematiken i dag. Idag är det den enskilda individens handling som står i fokus. Att tänka och 

agera kollektivt känns idag förlegat, vilket vi tidigare påpekat. Men varför har vi förskjutit 

folkhemstanken kan man fråga sig? Vi har ett möjligt svar på den frågan. Folkhemmet byggdes 

främst för arbetarklassen och idag är det väldigt få som ”anser” sig tillhöra arbetarklassen, helst 

ska man inte diskutera klass överhuvudtaget. Det pratas också om i vissa kretsar att 

folkhemstanken har spelat ut sin roll, just därför att vi numera skulle leva i ett enda lyckligt 

klasslöst samhälle. Vi tror snarare att det skett en förskjutning av vilken klass man anser sig 

tillhöra, vilket har gjort att de flesta har konverterat till medelklass idag. Vilket skulle göra att 

folkhemstanken inte skulle beröra dem. Men är inte detta att stoppa huvudet i sanden frågar vi 

oss? 

Ett hot mot välfärdsstaten? 

Doctare säger också, att det svenska samhället är uppbyggt kring en politisk ideologi där Sverige 

är ett enda stort välfärdsprojekt. Sverige har varit ett omhändertagande samhälle där basen bestod 

av vård, skola och omsorg, som skulle följa den svenska medborgaren från vaggan till graven. 

Men nu ska alla dessa institutioner spara pengar, vilket innebär att man krymper verksamheterna. 
                                                
60 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig (Malmö 2000) s. 60 
61 Ibid s. 36 ff. 
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Men man ska samtidigt utföra samma arbete med färre människor, man har följaktligen mindre 

marginaler och större tidspress. Detta skapar anorektiska organisationer med risk för 

”hjärnstress” menar hon.  Hon säger vidare att hon blir mer och mer övertygad om att hjärnstress 

fångar något som ligger i tiden. Varför ser man inte kostnaderna i ett längre och vidare perspektiv 

frågar hon sig? Idag tenderar man att se allt med den närsyntes glasögon, vilket skapar kortsiktiga 

lönsamhetsperspektiv. Men är det värt det, då allt fler människor drabbas av uppgivenhets-

reaktioner? De orkar inte längre, och blir då följaktligen sjukskrivna under diagnoser som; 

depression, utbrändhetsreaktion o.s.v. 62 

 

När nu kostnaderna för de stressrelaterade sjukdomarna hotar att spränga det som är kvar, av den 

svenska modellen och därmed också välfärdstaten i stort. Kanske denna ”anda” av samförstånd 

inte längre räcker till, för att lösa den nuvarande krisen anser vi. För samtidigt tycks de flesta 

försök att finna orsaker till den kostsamma ökningen av arbetsoförmågan slagit slint. Vad värre är 

,anser vi, att röster nu också höjs som ifrågasätter om denna ökade sjuklighet verkligen betingas 

av objektiv verifierbar sjukdom, eller om det ligger ”ren inbillning” bakom. 

Utbrändhet ett socialt konstruerat begrepp? 

Innan vi presenterar nästa stycke vill vi redan här passa på att påpeka att vi är medvetna om att 

Aftonbladet inte kan anses som en vetenskaplig säkerställd källa. Men vi vill genom denna artikel 

påvisa detta misstänkliggörande av begreppet, vilket i våra ögon tenderar att bli allt vanligare och 

vi  frågar oss; på uppdrag av vem uttalar sig ”forskare” som Marcello Ferrada-Noli i denna fråga? 

     I Aftonbladet torsdagen den 14 april - 2005 kunde man läsa ett uttalande från, 

”hälsoprofessorn” (vilket han kallar sig själv) Marcello Ferrada-Noli där han sade sig rasa mot 

sjukskrivningarna. 

Enligt Ferrada-Noli är; Utbrändhet är ett påhitt och han säger också att; Många sjukskriver sig bara för 

att de inte trivs på jobbet. Nedan citerar vi vidare uttalanden som nämnde talare gjorde i denna artikel 

han hävdar. 

/Att utbrändhet och den nya benämningen utmattningsdepression, inte är något riktigt 
sjukdomstillstånd. – Det är ett akademiskt påhitt, en modediagnos. Om stressen ökar i 
samhället så borde även folkhälsosjukdomar öka. Men det gör de inte Alltså finns det inget 
vetenskapligt samband. – Det har gått inflation i utbrändhet, särskilt bland kvinnor i 
tjänstepositioner. – Att sjukskriva sig på grund av att man har det kämpigt hemma och stressigt 
på jobbet håller inte. – Och att gå hemma i flera år är ingen lösning på problemen. – Läkarna 
ska inte sjukskriva personer som de inte kan ställa en medicinsk diagnos på.63 

Här kan man klart utläsa att Marcello Ferrada-Noli har helt andra åsikter än de övriga 

skribenterna vi tittat närmare på. Han är heller inte ensam om dessa, enligt vår mening ”fatala” 

påståenden angående utbrändhetsfenomenet. Men vi har nöjt oss med att presentera denna 

artikel, då den är signifikativ och representativ (i våra ögon), för dem som debatterar på ”andra 

                                                
62 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 43 ff. 
63 http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/utskrift/0,3258,631266,00.html 2005-04-14 
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sidan” av utbrändhetsdebatten. Tilläggas bör också att vi inte funnit några utgivna ”vetenskapligt 

belagda” texter som kan verifiera ovanstående talares uttalanden. Men vi anser att det är viktigt 

att peka på att dessa åsikter finns och att man bör ta dem på allvar.  

 

Vad vi främst reagerar på i uttalandet av Marcello Ferrada-Noli är:  

”Läkare ska inte sjukskriva personer som de inte kan ställa diagnos på.” Vi ställer oss då frågan, 

vad menar han att man ska göra istället? Då många människor idag uppenbart mår fruktansvärt 

dåligt. Det får vi tyvärr inga svar på i denna artikel. Vidare påstår Ferrada-Noli att 

folkhälsosjukdomarna inte ökar till följd av ett stressigt levende, vilket i våra ögon är ”rent 

nonsens” då vi klart kan utläsa i de andras texter, att ökningen av dessa stressrelaterade 

folksjukdomar tvärt emot har varit skyhög de sista åren.  

      Här skulle vi uppmärksamma påvisa Christina Doctares frustration över att 

läkarutbildningen har reducerat människan till ett diagnosnummer och detta enligt en viss 

manual. Hon menar att sjukvården är oförmögen att hantera människor med respekt och 

värdighet, vilket borde vara varje människas självklara rätt.64 Hela näst kommande avsnitt är 

hämtat från Christina Doctares uttalanden i stycket; Läkare och patient relation på sid. 39.  

     Doctare anser att patientens beskrivning av sitt sjukdomstillstånd – sin subjektiva upplevda 

sjukdom –inte alltid kunde bekräftas i mätbara provresultat. Hon menar att det som läkaren 

kunde fastställa, det som var objektivt och mätbart, gjorde patientens utsago besannad, eller 

snarare bekräftad. Patienten hade då en påvisbar sjukdom. Men det kunde lika gärna sluta med 

orden: ”Det var inget!” Hon frågar sig, hur många gånger har man inte som doktor givit sina 

patienter detta märkliga besked? Därmed menades att det inte fanns något i de tester eller 

undersökningar som utförts, som bekräftade patientens symptom i form av sjukdom. ”Men jag 

mår ju dåligt!” har varit patientens fullkomligt begripliga och logiska svar på detta påstående.  

     Hon menar att alla läkare har säkert befunnit sig i denna ömsesidigt frustrerande situation 

någon gång. Hon undrar hur många recept som har förskrivits, och hur många sjukskrivningar, 

som i detta läge har föreslagits, som en väg ut ur denna knepiga situation så att varken patient 

eller doktor ska förlora ansiktet? Patienten blir, om inte nöjd, ändock försedd med ett bevis på 

sjukdom, alltså recept och sjukskrivning. Doktorn å sin sida kanske inte har tid att reflektera över 

varför det blev ett icke-möte. Frustrerande och kostsamt och till föga nytta för någon. 

     Doctare menar att detta förhållningssätt har kommit att bli mer och mer oacceptabelt för 

bägge parter. Speciellt som läkaren, och även andra vårdgivare, inte längre enbart uppfattas som 

patientens självklara ombud, utan alltmer – både av patienten och av deras anhöriga – kommit att 

uppfattas som samhällets förlängda arm med uppgift att hålla sjukvårdskostnaderna nere. Hon 

menar att detta skadar den förtroendefulla patient- läkarrelationen, som är avgörande för både 

läkning och patienten bredvillighet att lita på och följa doktorns ordinationer. 65 

 

                                                
64 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig (Malmö 2000) s.16 
65 Ibid s. 10 ff. 
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Vi ville genom detta uttalande av Doctare påvisa hur ohållbara de flesta av Marcello Ferrada-

Noli påståenden är. Vi menar att det knappast kan åligga den drabbade individen att ställa sin 

egen diagnos. För precis som Doctare påpekar så mår ju många människor faktiskt fruktansvärt 

dåligt, vare sig man kan påvisa att det föreligger en verifierbar sjukdom eller inte. Den kritik som 

i viss mån kan anses befogad i våra ögon, skulle vara just den att det åligger läkarna/forskarna att 

specificera och fastlägga denna diagnos som av vissa idag endats ses som hokus pokus. Vilket 

framförallt är att sparka på den som redan ligger, men det är också samhälleligt oförsvarbart att 

man inte kan ställa diagnoser som de flesta inblandade kan skriva under på. Vi ställer oss frågan: 

På vilket sätt menar man att den psykosociala miljön har ändrats? 

Enligt våra forskare har de senaste femtiotusen åren inte nämnvärt ändrat den mänskliga hjärnan. 

Men vad har inte hänt i vårt eget samhälle bara under de sista femtio åren? Allt mer pekar på att 

många sjukdomar har ett klart samband med stress. Oftast är det individens förmåga att hantera 

stress som hamnar i förgrunden för diskussionerna. Precis som i den artikel vi nyss påvisade ifrån 

Aftonbladet, där individen fick bära skulden.  Men hur är det med miljön runtomkring oss? 

     Den psykosociala miljön har gradvis ändrats, och några viktiga milstolpar då man studerar 

förändringen i den psykosociala miljön är enligt Theorell följande: 

 

Övergång från nomad- och jägarliv till jordbrukssamhället under forntiden. 

Feodalism och träldom – nya maktfördelningsprinciper under medeltiden. 

Industrialismen med arbetsdelning som resulterar i monotoni och bristande överblick över 

arbetsprocessen samt en förändrad maktfördelning i arbetslivet.  

Globalisering och informationsteknologisk utveckling som medför helt principiellt helt nya 

förhållanden på arbetslivets område. Man kan inte längre förutsäga framtiden och konkurrerar 

med människor i avlägsna länder. Många människor måste vara mer eller mindre ständigt 

tillgängliga och gränsen mellan arbete och fritid suddas ut alltmera. Informationsmängden är 

mycket större än den någonsin varit i människan historia.66 

Har principerna för maktfördelning ändrats? 

Theorell menar att varje gång vi har gått in i en ny tidsera, har framförallt principerna för 

maktfördelning förändrats. Att anpassa sig till de nya reglerna har många gånger varit 

problematiskt för mänskligheten, då framförallt under de två sista perioderna av utvecklingen. 

Han säger vidare att det som skiljer tiden för industrialismen, från den nuvarande 

”informationsteknologiska” tidsåldern åt, är främst att industrialismen hade en utomordentlig 

metod eller motkraft, till att underlätta för en acklimatisering för den enskilda människan. 

     Denna motkraft var enligt Theorell fackföreningsrörelserna, vilka kunde hålla avarterna av 

kapitalismen i schack. Men, tillägger han, arbetarrörelsen hade främst sin arena på ett lokalt, 

regionalt och nationellt plan, vilket inte har en tillräcklig räckvidd, i dagens globala samhälle. 
                                                
66 Töres Theorell, Psykosocial miljö och stress, (Lund 2003) sid. 12 



 24 

Mycket tyder istället på att vi behöver en motkraft, som är mer internationellt baserad och 

förankrad, då i jämförelse med gårdagens motkrafter. 

      Theorell menar alltså att det är av stor vikt att vi på ett internationellt plan kan presentera 

principer för hur människor ska kunna hantera den nya ”informationsteknologin” både på arbetet 

och i hemmen, utan att gå under. Detta är troligtvis en av de avgörande frågorna i debatten om 

människors ökande illabefinnande. 67 

Det individuella ansvaret 

Att ”gilla läget” är ett av 2000-talet slagord och kraven på anpassningsförmåga och flexibilitet 

tycks som vi tidigare pekat på oändliga. Det paradoxala är att, samtidigt har vi aldrig haft så 

mycket valfrihet att forma våra liv som vi vill eller är detta just en ”bara” en paradox. Och kan 

inte detta i det här fallet vara mer av ondo, frågar vi oss?  I det postmoderna samhället har den 

enskilda människan också ett stort individuellt ansvar för sitt liv och för sin utveckling. Detta gör 

också att individen blir mer isolerad, och trots goda samhällsekonomiska resurser kan få ett 

bristfälligt socialt stöd, inte bara från familj, vänner och arbetskamrater. Utan även från samhället 

i stort, då allt fler talar sig varma för att samhället inte längre bör vara den ”storebror” den 

försökt att vara under så många år. 

 
Vi, liksom de flesta av våra valda skribenter, har en känsla av att varken staten eller kommunerna, 

idag uppfattas som de trygga beskyddare de tidigare varit. Detta kan resultera i att människor i 

allmänhet känner en allt större otrygghet och därmed också en större osäkerhet. Tidspressen och 

den aldrig sinande strömmen av information av alla de slag har ökat stressen ytterligare. Men kan 

det verkligen vara så illa att vi har tappat framtidstron?  

     Redan i de tidigare avsnitten har vi pekat på de övergripande psykosociala faktorerna, som 

våra skribenter anser vara relevanta, då man diskuterar orsaker till utbrändhet. I nästkommande 

avsnitt kommer vi att gå djupare in på möjliga specifika psykosociala orsaker till utbrändhet. 

Dessa avsnitt kommer vi att analysera och kommentera sammantaget, då detta är faktorer som 

ofta samspelar. 

Kontroll och möjligheter, till att kunna utöva kontroll 

Töres Theorell som är verksam vid Institutet för Psykosocial Medicin (IPM) har citerat Freud, 

som menar att utöva kontroll över sitt liv bl.a. innebär; ”att man kan ta kommando över de flesta 

av sina vardagssituationer och då även över de flesta lite oväntade situationer som man kan 

tänkas ställas inför”68.  

     Bästa sättet för att inte riskera att bli förödmjukad i sina vardagssituationer, är alltså att ha en 

rimlig kontroll över sin situation, menar han. Men för att kunna ha kontroll över sin situation, 

måste man dock ha makt eller mandat att få/kunna göra det. Denna vardagsmakt är av stort 
                                                
67 Töres Theorell, Psykosocial miljö och stress, (Lund 2003) sid. 12 
68 Ibid s.16 
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betydande, då inte minst för den mentala hälsan menar Theorell. Stress och utövandet av kontroll 

hänger nära samman, på det sättet att stressreaktionen mobiliserar, och det är framförallt då vi 

riskerar att förlora kontrollen över situationen, och då måste vi kämpa för att behålla den. Men 

när vi har tappat greppet om kontrollen, blir det som oftast inte längre intressant att kämpa 

längre. Då ställer kroppen istället in sig på att vara passiv för att spara energi. 

       En fysiolog som betonade detta fenomen var James P. Henry, som i sin modell över stress i 

samspel med omgivningen, skilde på kampen av kontroll å ena sidan, förlusten av kontroll å 

andra sidan, och även bibehållandet av kontroll. Han menar att utövande av kontroll och 

egenmakt, kan vara nyckelbegrepp, när man ska försöka analysera den sociala ojämlikheten i 

ohälsa. Theorell vill också peka på en annan viktig aspekt vad gäller kontroll. Genom sin 

teoretiska modell, påvisar han vikten av att förstå relationen mellan yttre psykiska krav, och de 

möjligheter till belastningsutrymme och stöd, som människorna eventuellt får i sin miljö. Theorell 

pekar nedan på några ”stereotypa situationer” då han förklarar relationen mellan krav och 

kontrollmöjligheter. 

 

� Den ”avspända” situationen, innebär att kraven inte är extremt höga och att 
beslutsutrymmet (dvs. möjligheter att utöva kontroll) är högt. Man får arbeta i en rimlig 
takt och dessutom lägga upp ”det hela” ganska mycket själv.  

 
� Den ”passiva” situationen innebär att man har låga krav men också mycket lite 

beslutsutrymme. 
 

� Den ”spända” att man har höga krav och litet beslutsutrymme. Det finns en omfattande 
forskning som visar att det framför allt är den ”spända” situationen som ökar risken för 
psykosomatiska sjukdomar.69 

 

Copingmönster 

Theorell pekar på ytterligare en aspekt, som är viktig när man bedömer kontrollutövning 

nämligen copingmönstret. Hur ser copingmönstret ut är det öppet eller dolt? Det vill säga, visar man den 

person som behandlat en illa, vad man tycker om behandlingen = ett öppet svarsmönster. Eller går 

man undan, utan att tala om vad man tycker och tänker = det dolda mönstret.  

     Det dolda mönstret innebär oftast, att man är en person som ”låter sig” förödmjukas i en 

mängd vardagssituationer, vilket i längden är skadligt för hälsan. Theorell påpekar att kvinnor 

ofta befinner sig i miljöer med litet beslutsutrymme, det gäller så väl på arbetet som i hemmet, 

vilket gör att de ofta tiger och lider då de förödmjukas, istället för att säga ifrån. Dessa 

vardagssituationer menar Thorell, är en av grundstenarna för att vi ska kunna känna att vi har  

kontroll över våra liv. 70     

                                                
69 Töres Theorell,  Psykosocial miljö och stress, (Lund 2003) s.12 

70 Ibid. sid. 19 ff. 
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     Doctare påpekar också, att om man gång efter annan upplever, att ingen bryr sig om vad man 

säger, finner man till slut ingen anledning att säga vad man tycker. Pågår detta länge, så har man 

svårt att urskilja kortare perioder eller situationer, då man faktiskt har beslutsutrymme. Till slut 

blir det ett negativt vanemönster, att aldrig kunna påverka. Detta kan vara svårt att ta sig ur, då 

den ackumulerade spänningen och uppgivenheten blir för långvarig, kan den till slut resultera i 

både sjukdomar och fysiologiska reaktioner. Som på sikt kan leda till bl.a. ”hjärnstress” 

utbrändhet.71  

       Vidare säger Theorell, att i sambandet mellan förändringar och kontrollmöjligheter kan man i 

många fall avläsa debut av sjukdom väldigt tydligt, exempelvis i samband med arbetslöshet.72 Man 

har också visat att sambanden var starkare, mellan sjukdomsrisk och förlust av 

kontrollmöjligheter, än mellan sjukdomsrisk och låg kontrollmöjlighetsnivå.73 Extra hög blir 

sjukdomsrisken, då man kombinerar höga psykiska krav och lågt beslutsutrymme.74 

     Doctare citerar i sin bok Hjärnstress, Socialantropologen Peter Marris, han pekar på hur 

förnedrande det är när någon annan ger sig tolkningsföreträde över ens liv. När andra talar om 

för en vad som är bra eller dåligt. Han menar också att: ”Varje människa måste ha och erkännas 

friheten att få sätta in det som är värdefullt i sitt eget livs sammanhang och ge det den valör och 

det innehåll som hon finner viktigt”.75 

Balansen mellan belöning och ansträngning 

Om man får människor att anstränga sig till det yttersta, men underlåter att belöna dem, leder 
detta till hälsoproblem.76 

Adekvat belöning för utfört arbete, är en annan faktor för att vi ska finna tillfredställelse med 

livet, menar Theorell. Han säger att alla som har en hund, säkert har upplevt hur mycket enklare 

det går att lära den specifika saker, om den blir belönad med något den tycker om. Det är samma 

sak med människan i detta avseende. Vi vill bli belönade för det vi gör. Många undersökningar 

pekar också på att; Ju mer man anstränger sig desto mer belöning måste man få.77  

     Belöning behöver inte enbart bestå av pengar, det kan lika gärna vara självkänsla, status eller 

feedback när man gjort något bra, som t.ex. befordringsmöjligheter och liknande. Om du har 

ansträngt dig mycket under än längre period, och du ändå upplever att du inte får tillräcklig 

utdelning eller belöning för det du gjort, då är risken stor att du utvecklar en stark känsla av 

frustration, som kan yttra sig på många olika sätt. Det kan vara både psykiska och kroppsliga 

                                                
71 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) sid. 43 
72 Töres Theorell, Psykosocial miljö och stress, (Lund 2003) sid. 67 

73 Ibid s. 69 

74 Ibid s. 70  

75 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) sid. 36 
76 Töres Theorell, Psykosocial miljö och stress (Lund 2003) sid. 22 

77 Ibid. 
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reaktioner Det engelska uttrycket ”immersion” är en sammanfattande beteckning för detta, som 

på svenska betyder ”nedsänkning” eller ”drunkning”.78 

     Doctare säger också, att inte bli sedd eller bekräftad, att inte bli bejakad eller få uppmuntran, 

eller framförallt att inte bli respekterad, för den man är, skapar emotionella frustrationer, som kan 

utlösa de urgamla försvarsinstinkterna i reptilhjärnan. Just förlusten av respekt och värdighet kan 

lätt skapa en känsla av värdelöshet, kränkning eller hopplöshet i största allmänhet. Man kan se det 

som en förlust av frihet i tanke och handling menar Doctare, vilket i förlängningen kan försätta 

oss i ett tillstånd av ”hjärnstress”.79  

Människans anpassningssystem  

Flexibilitet och komplexitet är två viktiga komponenter som kännetecknar människans 

anpassningssystem menar Doctare. Detta system är så finurligt konstruerat att vi kan klara nästan 

vilka påfrestningar som helst. Men förutsättningen för att det ska kunna fungera problemfritt, är 

att det finns tid för återhämtning. Det handlar inte bara om fysisk vila utan även om psykisk vila, 

som bl.a. Innefattar att man ”återupprättar” sin mänskliga värdighet. Detta kan ses som en 

symbolisk återhämtning, men den är nog så viktig, för om man blir förnekad sina erfarenheter 

eller trauman, så blir man förnekad sanningen om sitt eget liv. Vilket i förlängningen leder till, att 

man inte kan återhämta sig. Då tenderar stressen över ens livssituation att fortsätta, vilket kan 

leda till ytterligare obalans i systemet och vill det sig riktigt illa kollapsar man slutligen menar 

Doctare.80 

     Doctare tillägger, att det kanske är en självklarhet för de flesta individer, att konsekvenserna 

kan bli förödande för en individ om man blir, skymfad, förnedrad, mobbad, hånad, kränkt eller 

trampad på. Men för många är detta något man får stå ut med dagligen. En kränkning kan liknas 

med ett trauma, och det är oavsett om det är en psykisk, fysisk, politisk, social eller sexuell 

kränkning. Dessa trauman skapar stress, som kan få effekter både på den psykiska och fysiska 

hälsan, då dessa trauman påverkar hjärnan negativt. Det behöver inte alltid vara konkreta 

trauman, det kan lika väl vara symboliska. Doctare säger vidare, att dagens moderna liv skapar en 

rad psykosociala symboliska hot, som bl.a. kan framkalla stressreaktioner i hjärnan och/eller 

kroppen. Detta kan i sin tur leda till att vi drabbas av det som kallas för disorders of civilisation. 

(Civilisationssjukdomar) till vilka utbrändhet räknas.81  

     Sammantaget kan man säga att bästa sättet att inte riskera att bli förödmjukad i sina 

vardagssituationer, är alltså att ha en rimlig kontroll över sin situation. Men för att kunna ha 

kontroll över sin situation, måste man dock ha makt eller mandat att få eller kunna göra det. 

Denna vardagsmakt är av stort betydande, då inte minst för den mentala hälsan. Stress och 

utövandet av kontroll hänger nära samman. Extra hög blir sjukdomsrisken då man kombinerar 

                                                
78 Töres Theorell, Psykosocial miljö och stress (Lund 2003) s. 22 

79 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 39 
80 Ibid s. 72 
81 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 34 
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höga psykiska krav och lågt beslutsutrymme. Har man samtidigt ett dolt coopingmönster ligger 

man ännu sämre till. Det är också viktigt att få adekvat belöning för utfört arbete vare sig det är i 

hemmet eller på arbetet. Det kan också vara förödande för hälsan när någon annan ger sig 

tolkningsföreträde över ens liv. Alltså; de människor som har små möjligheter att utöva kontroll 

över sin vardag, i denna grupp återfinns många kvinnor och de löper alltså större risk att få en 

mängd stressrelaterade sjukdomar  

     Det vi klart kan utläsa av denna mix av psykosociala faktorer utöver det vi har presenterat 

ovan är att det är ett väldigt komplext problem som berörs av väldigt många olika komponenter. 

Därvid lag kan man lättare förstå svårigheten i att ställa ”en” konkret diagnos. 

Arbetslivet som komplex ”stressfaktor” 

Att stress i arbetslivet har varit, och fortfarande är, ett högaktuellt ämne under de senaste åren har 

väl inte undgått någon. Ökad konkurrens, minskande marginaler och en allt snabbare 

förändringstakt är några bidragande orsaker till denna ökade stress menar våra skribenter. 

Forskningen har förknippat vissa arbeten, mer än andra, med en ökad risk för utveckling av 

stressrelaterade sjukdomar.  

     Vi har tidigare tagit upp Cristina Maslach teorier om individer i människo- vårdande yrken, 

som enligt henne löper en stor risk att bl.a. drabbas av utbrändhet, men utbrändhet har dock 

överhuvudtaget blivit allt vanligare inom de flesta yrkesområden. Vad skribenterna bl.a. pekar på, 

är att fler och fler arbetsuppgifter idag är av mental karaktär, vilka gör att det är svårare att 

”stänga av”, när arbetsdagen är slut. Telefoner och datorer som man kan bära med sig överallt 

gör också att gränsen på arbete och fritid suddas ut. Det ständigt ökande tempot och de allt högre 

ställda kraven i arbetet, kan leda till att en välbehövlig avkopplande rast blir inställd. 

Arbetsrelaterad stress kan orsakas av psykologiska risker, det kan beröra arbetets utformning, 

organisation och/eller ledning. Det kan röra sig om för höga prestationskrav eller bristande 

kontroll när det gäller t.ex. oklara arbetsbeskrivningar m.m. De kriterier vi påvisat vad gäller de 

psykosociala aspekterna är också här stora bidragande orsaker till utbrändhet. 

Orsaker i arbetsmiljön 

Maslach är föregångare och erkänd forskare på området, därför ämnar vi belysa vad hon skriver 

i ämnet.  Maslach vill påvisa att hon genom sin forskning framför allt har spårat sex orsaker till 

utbrändhet i arbetsmiljön. Vilka är:  

• för stor arbetsmängd 
• avsaknad av kontroll 
• otillräcklig erkänsla och ersättning 
• gemenskapens sammanbrott 
• bristande rättvisa  
• motstridiga värderingar82  

                                                
82 Christina Maslach, Michael P. Leiter, Sanningen om utbrändhet, (Stockholm 1999) s. 58  
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Nedan följer en vidare förklaring till de sex ovanstående kriterierna. 

      Arbetsmängd: Gemensamt för många arbetsplatser med risk för utbrändhet är just för stor 

arbetsbörda. En belastning som är emotionell eller fysisk och som överstiger vad en individ orkar 

med är detsamma som stress. Ur ett företagsperspektiv så är arbete samma sak som produktivitet, 

men ur en arbetares perspektiv betyder det kraft och tid skriver Maslach. Hon påpekar att det 

grundläggande är, att hitta en kompromiss mellan båda parters perspektiv. Ofta hänger 

förändringar och personalnedskärningar ihop och för att behålla en ökad produktivitet, drivs 

individen över gränsen för vad den orkar. Utmattning undergräver effektivitet. 

      Avsaknad av kontroll: Människor måste ha kontroll över sitt arbete, annars är de inte 

kapabla att ta itu med de problem som uppstår. Ingen har total kontroll i en organisation, men 

det finns en gräns för hur lite kontroll en människa kan ha och samtidigt göra ett bra arbete. 

Maslach menar att då kontroll saknas, och personen känner att den inte kan påverka, vad gäller 

viktiga processer i sitt arbete, ökas den emotionella påfrestningen och det finns då risk för 

utmattning. 

     Otillräcklig erkänsla och ersättning: Företagens möjligheter att belöna sina anställda på 

meningsfullt sätt, har allt mer begränsats. I synnerhet för företag som genomgår 

omorganisationer av besparingsskäl. De anställda får inte den skäliga ersättning som förväntas, 

genom lön, anställningstrygghet och annat. Då dessa situationer uppstår försvinner den inre 

känslan av att utföra ett meningsfullt och tillfredsställande arbete menar Maslach. Det är därför 

mycket viktigt med en återkoppling och positiv feedback, så att man känner att 

arbetsprestationen givit resultat. Upplever personen ingen återkoppling kan man befinna sig i 

riskzonen för att drabbas av utbrändhet. 

      Gemenskapens sammanbrott: Genom förlusten av anställningstrygghet kan följden bli att 

gemenskapen med arbetskamraterna undergrävs. Individerna arbetar mer var för sig och känslan 

av samhörighet försvinner. Förlusten av denna samhörighet kan leda till konflikter och slitningar 

arbetskamrater emellan. Den person som är ensam och isolerad, har små chanser att lyckas i 

kampen mot utbrändhet anser Maslach. 

      Bristande rättvisa: Förtroende, öppenhet och respekt är tre nyckelord i ett företag. Alla 

dessa tre delar av rättvisa, är avgörande för att en individs personliga engagemang i arbetet ska 

kunna fortgå menar Maslach. Ett företag måste sätta värde på de anställda, samt visa öppenhet 

inför sina avsikter och verka för ömsesidig respekt. Bristande rättvisa i ett företag kan även det 

medverka till utbrändhet. 

      Motstridiga värderingar: Att värdera vad som är viktigt finns alltid med i den enskildes 

förhållande till arbetet, menar Maslach. Om en kris uppstår i arbetsmiljön, kan det bli 

värderingskonflikter. Det kan till exempel bestå i att den anställde måste finna ursäkter och 

försvara en policy som individen inte stöder. Detta på grund av att personen arbetar längst ut i en 

organisation, och därmed får vara den som får ta emot klagomål och kritik från utomstående eller 

kunder. Personen måste kanske ”fuska” och därigenom göra en kvalitetsförsämring. Då 
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företagets mål och strategier ändras och är de dessutom motstridiga, bidrar detta till bristande 

engagemang och frustration bland arbetarna.83 

    Dessa sex orsaker till utbrändhet som Maslach säger sig kunna spåra i arbetslivet är mångt och 

mycket samma faktorer vi belyste i det tidigare avsnittet. Kontroll, erkänsla, gemenskap, rättvisa, 

skälig arbetsmängd och gemensamma värderingar, alla dessa kriterier behövs för att kunna skapa 

en förutsättning för arbetsglädje och god produktivitet i en organisation. Men dessa faktorer är 

lika viktiga även utanför arbetslivet anser vi. I nästa stycke kommer Doctare att få sitta modell 

för hur det är att sitta på ”dubbla stolar”. Här har hon också ”dubbla roller”! 

Dubbelhet och lojalitet 

Doctare berättar: Under en period av mitt liv arbetade jag som läkare inom Försäkringskassan. 

Konflikten mellan läkareetiken och lojaliteten mot uppdragsgivaren Försäkringskassan, det vill 

säga stadsmakten, blev till slut ohållbar. Uppdraget var att granska kollegernas sjukskrivningar, 

och se om rätten till sjukpenning verkligen var medicinskt motiverad. Stressen blev enorm. Då 

jag hamnade i en korseld, mellan å ena sidan patientens krav, å andra sidan läkarnas bedömningar, 

och å den tredje Försäkringskassans handläggares önskemål. 

     Hon berättar vidare: När jag tog anställning vid Försäkringskassan hade jag just återkommit 

från krigets Balkan. Jag var utan arbete och hade dessutom en krigsskada, som gjorde att jag inte 

fick klartecken att återvända i FN-tjänst. Det gjorde att jag hade behov av en fast inkomst, efter 

år av ovisshet och osäkerhet, med tillfälliga uppdrag. Men det blev en bister erfarenhet att tjäna 

två herrar. Det går inte att vara statens handgångna man eller kvinna och samtidigt tro att man 

kan stå på patientens sida menar hon. 84 

     Våra skribenter menar att denna märkliga dubbelhet råder inom många arbetsområden idag. 

Speciellt utsatta är de människor som jobbar inom skola, vård och omsorg. Där har man minst 

två, kanske fler ”skilda” intressenter att ta hänsyn till. Drar då dessa ”intressenter” åt skilda håll, 

är det lätt att tappa kontrollen. Vems sida ska jag stå på? 

      Skribenterna menar att allt fler människor håller på att gå under av denna ständiga lojalitets 

press. Många tenderar också att se detta som ett personligt misslyckande, vilket inte gör saken 

bättre. 85 Doctare tillägger: 

Vad det handlar om är snarare ett systemfel, då fler och fler människor mår dåligt av dessa 
dubbla lojaliteter. När människor reduceras till kostnadsställen och vi börjar bli mer lojala med 
systemet än med de människor vi är satta att hjälpa då är vi illa ute.86 

Här frågar man sig givetvis varför inget görs åt detta ”systemfel”. De som drabbas av detta 

systemfel kan väl nästan innefattas av alla de kriterier/faktorer som vi räknade upp i avsnittet 

innan. vilka till slut bl.a. kan leda till utbrändhet. 

                                                
83 Christina Maslach, Michael P. Leiter, Sanningen om utbrändhet, (Stockholm 1999) s. 58-83 
84 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 15 
85 Ibid 
86 Ibid.  
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När riskerar vi att drabbas av ”hjärnstress”, utbrändhet? 

Olika stressorer som; hot, fara, tryck, spänning eller annan påfrestning är det som orsakar stress. 

Dessa stressorer kan variera i både styrka och varaktighet. Hotet behöver heller inte vara 

”verkligt” i sig. Det kan lika gärna vara en upplevd känsla, av att ett annalkande hot står för 

dörren.87  

     Björn Folkow som är professor emeritus i fysiologi vid Göteborgs universitet, är ytterligare en 

av de stora pionjärerna inom detta forskningsområde. Doctare anser att hans bidrag till 

forskningen både har vidgat och fördjupat förförståelsen av sambandet, mellan fysiologi och 

biologi och samhällsbetingad stress. Hans kunskaper på detta område har också i stor 

utsträckning bidragit till den vetskap som finns idag, om det moderna samhällets livsstil. 

Livsstilen skapar i sin tur det vi i dag kallar ”civilisationssjukdomar”, där utbrändhet anses ingå, 

vilket vi också påpekade tidigare. Nedan gör Folkow en bra förtydligan över i vilka sammanhang 

vi riskerar att drabbas av ”utbrändhet” eller ”hjärnstress”: 

Hjärnstress drabbas man av när ens egets livs sanning förnekas av andra. De uppstår en 
obalans mellan de egna livserfarenheterna och ens egen tolkning av dem och andra människors 
uppfattning om ens eget liv. När mitt livs sanning inte får finnas och när mitt livs sanning 
trampas på och förhånas begabbas av andra eller kanske ännu värre, totalt ignoreras av andra, 
då drabbas jag av stress. Vi kan tåla nästan vad som helst, stå ut med vad som helst, om 
sanningen får finnas med. Men om våra umbäranden inte erkänns utan förnekas, och vi själva 
tvingas leva i en lögn, då mår vi dåligt. Det blir en förlust av frihet i tanke och handling. Vi 
drabbas av hjärnstress. Vi förtvinar som människor och går under. Vi blir stumma och 
förstelnade som levande döda. Vi förmår inte vara igenkännande och älskande människor.88 

Även denna forskare påvisar alltså samma faktorer som verifierbara anledningar till utbrändhet, 

vilket borde tyda på att många är samstämmiga vad gäller dessa kriteriers inverkan på den samma. 

Vidare kommer vi att belysa stressens roll för utbrändhet. 

Stressen som en av faktorerna till utbrändhet  

Det diskuteras och debatteras dagligen om negativ stress i olika former och sammanhang. Den 

ena larmrapporten efter den andra berättar om hur vår psykiska och fysiska hälsa försämras på 

grund av den ökade stressen i samhället. Stressen i sig ses av många som en ny ”folksjukdom”.      

     Begreppet stress pressenterades i vidare kretsar på 1940-talet av kanadensaren Hans Selye. 

Han studerade och beskrev utifrån studier på djur, organismens samlade reaktion på svåra 

påfrestningar.89 Vi kommer att belysa Selyes teorier om stress närmare i ett eget avsnitt. 

      Stressforskaren Alexander Perski, menar att den enklaste definitionen av stress är att det är 

ett tillstånd i vilket organismens balans mellan resurser och belastningar rubbas. Med detta 

menar Perski att det är relationen mellan belastningarna och våra resurser att hantera dessa som 

bestämmer vårt reaktionssätt.90 

                                                
87 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 66 
88 Ibid s.62 
89 Ibid 
90 Alexander Perski, Ur balans, (Stockholm 2002) s. 37 
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     Perski vill lyfta fram att både under- och överskott av resurser som vi använder för att 

hantera ansträngningar som vi utsätts för, kan leda till negativ stress. Detta kan i sin tur leda till 

en mängd allvarliga stressjukdomar.91 Bosse Angelöw som skrivit, Konsten att hantera stress, 

poängterar att stressen har inte enbart ökat för personer som är sysselsatta, utan även för de som 

är uppsagda eller arbetslösa. De upplever alltså en motsatt stress till de personer som har hög 

arbetsbelastning. Detta eftersom människor påverkas av negativ stress, oavsett om de har ett 

krävande arbete eller om de inte har något arbete alls.92  

     Här ser författaren stress som ett tillstånd ur socialpsykologiskt perspektiv. Många ser kanske 

stressen som den främsta boven när det gäller sjukdomstillstånd som utbrändhet. Men vi kan inte 

bortse från att stressen i sig, är en produkt av den ”försämrade” psykosociala miljön vi lever i. Vi 

ser det också som intressant att man allt mer påpekar att antistressen/tristessen är en lika stor 

stressfaktor som en allt för hög arbetsbelastning. Detta är något vi tycker borde påpekas oftare i 

den allmänna debatten. 

Nationalencyklopedins definition av stress 

Även när det gäller stressens ”många ansikten” kan man läsa en definition i 

Nationalencyklopedin. Den främsta anledningen till att vi presenterar den är som vi tidigare 

påpekat, att Nationalencyklopedins definitioner ses som normgivande av många. Vi är även 

nyfikna på om definitionen överensstämmer med vad våra skribenter anser i frågan.  

Stress” (eng., 'tryck', 'spänning', 'stress'), inom psykologisk, medicinsk och zoologisk vetenskap 
de anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala 
påfrestningar, "stressorer". De krav som ställs på människor i ett modernt samhälle framkallar 
samma stressreaktioner som hjälpte våra förfäder att överleva genom att stärka deras 
beredskap för kamp eller flykt. Kroppens egna anpassningsreaktioner var ändamålsenliga i en 
tillvaro där muskelstyrka spelade en avgörande roll. Samma reaktioner kan vara till mer skada 
än nytta i dagens teknifierade miljö som leder till "teknostress" (att människor känner sig styrda 
av tekniken). De tvingas anpassa sig till en ökande förändringstakt och till ett livs tempo som 
präglas av datorns snabbhet.  

När det råder balans mellan de krav som ställs och vår förmåga att hantera kraven, kan stress 
upplevas som en positiv utmaning och ”fart givare". Negativ stress framkallas både när kraven 
överstiger individens förmåga (överstimulans) och när kraven är så låga, att man inte får tillfälle 
att använda och utveckla sin förmåga (understimulans). En hög stressnivå under lång tid kan 
medföra förslitning av bl.a. hjärt– kärlsystemet och öka risken för sjukdomar som högt 
blodtryck, hjärtinfarkt och hjärnblödning. Människors stresstolerans bestäms av arv och miljö i 
samverkan.93  

När man läser Nationalencyklopedins definition av stress slås man av att de försöker att trycka in 

så mycket som möjligt under rubriken. Det verkar nästan som man vill göra alla ”forskare” till 

lags. Detta gör tyvärr att även denna definition från Nationalencyklopedin känns luddig och 

kraftigt förenklad. Man påpekar till exempel att stressreaktionerna som man kan drabbas av till 

följd av stress var mer ändamålsenliga på ”stenåldern” än vad de är i dagens teknifierande 

                                                
91 Alexander Perski, Ur balans, (Stockholm 2002) s. 37 
92 Bosse Angelöw, Konsten att hantera stress, (Falun 2000) s. 11 
93 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=316959&i_word=stress 
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samhälle. Nu drabbas vi av en ”teknostress” menar man, vilket skulle innebära att människan 

känner sig allt mer styrd av tekniken. Vilket i och för sig, våra skribenter också har påpekat i 

tidigare stycken. Men vi kan däremot inte se, att man pekar på att denna ”teknostress” i sin tur 

skulle kunna framkalla ”sjukdomar” som till exempel utbrändhet. Man exemplifierar endast 

hjärt- kärl sjukdomar som följd av stress vilket vi anser olyckligt. När det gäller påståendet om att 

”positiv stress” kan vara bra i vissa lägen; är vi ytterst frågande till att utrycka sig på det sättet. Vi 

återkommer till den diskussionen i stycket Ond och god stress. Kanske är det dags för en revidering 

av denna definition i Nationalencyklopedin?  

Selyes stressutveckling  

Peter Währborg skriver att Selye hävdade att stress är en o-specifik, generell och kroppslig 

reaktion på varje slags påfrestning som vi utsätts för.94 Stress svarar för de komplexa reaktioner 

som uppstår i vår kropp när vi stimuleras, hotas eller utsätts för påfrestningar av olika slag. I sin 

forskning urskiljde Selye tre huvudbaser i stressreaktionens utveckling;  

 

• Alarmfas, Vid allvarliga hot eller påfrestningar avstannar all aktivitet. Kroppen samlar 
krafter för att bemöta det annalkande hotet. Här aktiveras binjuren  

• Residensfas, Kroppen ställer in sig på motstånd för att omedelbart aktivt hantera hotet 
eller påfrestningen. Vid denna fas ligger nivån på stresshormonerna kvar på ett fortsatt 
högt läge. Om kroppen klarar att hantera denna fara så avtar nivån på stresshormoner. 
Binjurens aktivitet avklingar. 

• Utmattningsfasen, Om detta hot kvarstår under en längre tid så infaller denna fas. 
Kroppens försvar bryts successivt ner och kroppen blir då sårbar. Oförmågan att hantera 
påfrestningar tilltar. Vid detta läge återuppstår hyperaktiviteten i binjuren. 95  

 
Här bör påpekas att det inom vetenskapen finns både en medicinsk och en psykologisk 

tankemodell som förklarar vad stress innebär. Selye modell hör till den medicinska har det sagts 

oss.96 Vilket konkret innebär att Selye främst fokuserar på vad som händer rent medicinskt i 

kroppen vid en utbrändhetsreaktion.  

 

Om man kopplade samman Maslach trestegs teori, samt en mer psykosocial inriktad teori med 

Selyes teori, så skulle man förmodligen få en mer komplett teori anser vi. Kanske Doctares 

teorier, som är mer övergripande (enligt vår mening) är ett steg i rätt riktning, då denna forskning 

måste bedrivas tvärvetenskapligt för att nå sitt ”mål”. Det finns en stor fara med att ”alla” håller 

sig på sin kant, istället för att samarbeta mellan vetenskapliga disciplinerna. Vilket vi ser som ett 

stort problem, då det i våra ögon försvårar för att man ska kunna fastställa en mer övergripande 

bild, över vad utbrändhetsbegreppet egentligen handlar om. 

                                                
94 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan, (Stockholm 2002) s. 35 
95 Ibid. s. 36 
96 Töres Theorell, Jäktad, pressad- utbränd, (Stockholm 2003) s.12 
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Ond och god stress 

Här kommer vi in på diskussionen, bra kontra dålig stress. Här känner vi oss kluvna inför hur 

detta oftast presenteras. Währborg skriver att Selye utvecklade sina teorier, genom att skilja just 

på ond och god stress. Den goda stressen, belyses med händelser som är positiva, som till 

exempel överraskningar. Då den negativa stressen, är den som bidrar till ohälsa och i 

förlängningen till sjukdom.97  

     Doctare är en av dem som anser att det är djupt olyckligt att dela upp stressen i positiv och 

negativa termer. Det skapar förvirring menar hon, då det som är positiv stress för en individ, kan 

vara negativ stress för en annan. Vem har tolkningsföreträde, frågar hon sig? Det leder till 

ytterliggare ett skuldbeläggande för den drabbade personen, då man inte klarar av det som 

”andra” kallar ”positiv stress”. Ett talande citat påvisar detta dilemma: ”Tål du det, så tål du detta, 

sade mannen som lastade kamelen, så att kamelens rygg knäcktes.” 

     Doctare påtalar att detta var mannens sett att se på saken, men hade någon frågat kamelen? 

Hon menar att diskussionen om positiv eller negativ stress blir ett sätt att blanda bort korten i 

debatten.98 

 

Vi är eniga med Doctare om att det ligger mycket i hennes påstående att man lätt kan blanda bort 

korten när det handlar om diskussionen om positiv kontra negativ stress. Kanske borde man 

använda en annan term som på ett bättre sätt ringar in vad man egentligen menar med ”positiv” 

stress. 

     I följande fem stycken kommer vi främst att referera till vad som sagts i stort gällande dessa 

ämnen. Vi tycker ändå att dessa stycken är relevanta för uppsatsen. Då läsaren som inte är så 

insatt i detta fenomen, ska kunna få en förförståelse av, vad som händer mer konkret med 

människan när den utsetts för svåra stressituationer. Eller vad ”ännu värre är” när människan 

hamnar i ett utbrändhetstillstånd till följd av för lång stresspåverkan. Men våra kunskaper på den 

medicinska fronten är tyvärr inte tillräckligt stora, för att vi ska kunna avgöra om dessa uppgifter 

stämmer till punkt och pricka. Men i våra ”ögon” ter sig dessa förklaringar tämligen trovärdiga. 

Vi har heller inte i våra texter stött på något som pekar på motsatsen. 

      Påpekas bör också att Christina Doctare återkommer mer än andra skribenter, som referens 

till dessa stycken. Detta beror till största del på att vi ansett att hon gjort en bra och lättfattlig 

presentation av dessa ämnen. Snarare än att hon skulle vara den enda och allena rådande gurun 

på arenan. Vi vill heller inte dölja att vi som oftast har varit eniga med Doctare, vad gäller hennes 

uttalanden, vilket säkert har lockat till att använda sig av henne som sin egen förlängda röst 

ibland. 

 

 

                                                
97 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan, (Stockholm 2002) s. 36 
98 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 65 ff. 
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Vad händer med människan vid en stressituation 

Kroppens eget brandalarm 

Doctare menar att människans varningssystem kan liknas vid ett brandalarm. Hon gör en 

metaforisk liknelse mellan ett brandalarm och människans varningssystem. 

      Våra fem sinnen, fungerar som detektorer och de reagerar på rök. I vilken grad brandalarmet 

reagerar beror på hur känsligt det är. Vissa alarm reagerar endast på ”riktig” brand, andra kan 

reagera på så banala saker som cigarettrök eller en överhettad brödröst. Det är ”röken” i sig som 

utlöser brandlarmet menar Doctare. Vad är det då som händer? 

      Kroppens alla varningsklockor ringer och det väcker upp hela det limbiska och hypothalamiska 

systemet, som finns i reptilhjärnan. Ett sprinklersystem sätts igång, och ”rummen” dränks 

successivt i vatten. Vad gör vi då? Jo vi kollar upp om det var falskt alarm eller om det faktiskt 

brinner på riktigt. Det är enligt Doctare den medvetna copingstrategin för människan. 

   Visar det sig vara falskt alarm, orsakat av någon illasinnad person eller kanske ”bara en 

brödrost”, då kan man stänga av varningssignalen och få stopp på sprinklersystemet. Men det 

hela är ju inte över för det. Sprinklersystemet behövs gås igenom och återställas, och golven 

måste torkas, samma sak gäller för människans system påpekar hon. Det vill säga att hjärnan och 

kroppen behöver ”gås igenom” och få en chans till återhämtning, för att vara redo nästa gång 

någonting händer. 

    Är det däremot en riktig brand, är det viktigt att ha koll på nödutgångarna så att människor 

inte blir innebrända. Finns det inga nödutgångar eller strategier för hur vi ska handla, kan det gå 

riktigt illa. När det redan brinner, och larmet går, finns det oftast ingen tid för att ta reda på var 

nödutgångarna är. Katastrofen är ett faktum. Samma sak gäller för det mänskliga systemet, blir 

påfrestningarna för stora kan något explodera i kroppen eller hjärnan, vilket kan innebära att vi t.ex. 

drabbas av en stroke eller infarkt. Vi kan också drabbas av psykosomatiska sjukdomstillstånd som 

till exempel utbrändhet. 99 

Vad händer med kroppen när den utsätts för negativ stress?  

Som vi tidigare påpekat är forskarna inom stressforskningen tämligen eniga om att våra invanda 

stressreaktioner kan härröras så långt tillbaka i tiden som till stenålder. Dessa stressreaktioner var 

mycket ändamålsenliga för just stenåldersmänniskan, som dagligen utsattes för fysiska hot och 

utmaningar. Men mycket pekar på att de är mindre ändamålsenliga för nutidsmänniskan. 

Kroppen mobiliserar oftast för en urladdning vid en stressreaktion, för att vi ska kunna klara en 

fysisk ansträngning. Kroppen laddar i dessa situationer upp med en ökning av tillgången på 

bränsle, (fria fettsyror för hjärna och glukos för musklerna) och vi ställer även om kroppen så att 

den ska bli mindre känslig för bl.a. smärta, minskad inflammation och ökad koagulation. Det är 

här problemen uppstår, för oftast sker ingen fysisk urladdning. Doctare gör denna liknelse: ”Det 

                                                
99 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 68 ff. 



 36 

är som att trampa på gaspedalen och samtidigt dra i handbromsen och trycka hårt på 

bromsen”.100   

     Doctare påpekar att hotet mot den psykosociala överlevnaden tar sig samma kroppsliga utryck 

som hotet mot den fysiska överlevnaden. Den stora skillnaden ligger i att när man träffar på ett 

lejon i verkliga livet, så mobiliserar de nedärvda försvarsmekanismerna i hjärnan till en 

ögonblicklig kraftsamling och då kan de användas omgående till flykt eller försvar. Men sitter du 

däremot vid ett direktionsbord, där man meddelar att du förlorat jobbet eller något liknande så 

förväntas du hålla masken och uppföra dig på ett socialt acceptabelt sätt.101 

     Vi laddar alltså för en situation som aldrig kommer till stånd. Vilket får till följd att det ideligen 

blir en diskrepans mellan uppladdning och urladdning.102  

 

Återigen kan vi klart se att den psykosociala miljön spelar en viktig roll när det gäller våra stress 

beteenden. Man pekar på att miljön runt omkring oss ändras i en allt snabbare takt, men våra 

tidigt invanda kroppsreaktioner tycks inte vara lika villiga till en snabb förändring.  

Hjärnstress ur ett medicinskt perspektiv 

Detta är Christina Doctares beskrivning Kronisk hjärnstress = Utbrändhet?  

Hjärnstress är individens faktiska eller upplevda förlust av frihet i handling och tanke. Tillvarons 

påfrestningar blir större än individens förmåga att hantera dem. När de yttre kraven, inte 

överensstämmer med individens resurser, uppstår en obalans. Vilket i sin tur leder till, en obalans 

i hjärncellernas neurokemi, som i sin tur påverkar cellernas funktion och struktur. I värsta fall kan 

detta förlopp leda till för tidig celldöd (apoptos).103 

     Denna obalans påverkar både kroppens och hjärnans funktioner. Hjärnan påverkas i negativ 

riktning då dess empatisk-emotionella och kognitiva-intellektuella kapacitet reduceras. Även kroppens 

inre organ påverkas negativt, så också hormonbalans, immunsystem och ämnesomsättning.  Då 

rubbningar uppstår i dessa system, påverkar det i sin tur hjärnan, via de signalsystem som är både 

intimt sammankopplade och återkopplande, till hjärnans olika funktioner.104 

      Är hjärnstressen kortvarig blir obalansen tillfällig, och de störningar som uppstått i hjärnan 

försvinner och kroppens funktioner normaliseras. Men fortgår obalansen, kan ett kroniskt 

stressyndrom uppstå. Den neurokemiska obalansen blir då bestående. Vilket gör att förändringar 

och störningar i det mänskliga systemets struktur och funktion kvarstår i både hjärna och kropp. 

Detta leder i sin tur till att, individens förmåga att hantera yttre påfrestningar ytterligare 

försämras. En ond cirkel har uppstått.105 

                                                
100 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 42 
101 Ibid. s.38 
102 Töres Theorell, ”Psykosociala faktorer – vad är det” i  Psykosocial miljö och stress (Lund 2003) sid. 11 ff. 

103 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 60 ff. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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     Doctare påpekar också, att oftast är det endast de kroppsliga reaktionerna vi registrerar. Även 

då vi är medvetna psykiskt att vi påverkas, kan det vara svårt att påverka dessa beteenden, med 

våran vilja. Trots att vi är medvetna om våra känslor. 106 

Stressjukdomar som följd 

Forskarna är även här eniga om, att den psykosociala stressen, ger upphov till än mängd 

sjukdomar och kroppsliga symtom. Däribland de alltmer vanliga muskuloskelettala sjukdomarna, 

som smärtor i nacke och skuldror eller akuta ländryggssmärtor, då särskilt i samband med fysiska 

påfrestningar. Vad gäller dessa symptom är kvinnorna särskilt överrepresenterade.107 Men det 

finns även starka misstankar om att andra sjukdomar som hudsjukdomar, vissa 

infektionssjukdomar, mag- tarm åkommor, samt hjärtkärl sjukdomar skulle kunna orsakas av 

stressfaktorer. I Sverige har vi också en högljudd debatt om ”stresspecifika” sjukdomar som 

kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi som liksom ”utbrändhet” hör till de sjukdomsbilder som 

ger en ökad smärtkänslighet.108 

Gemensamma symtom vid stressjukdomar som utbrändhet 

Det finns inte mindre än 132 symtom som kan samankopplas med begreppet utbrändhet. Perski 

beskriver bl.a. trötthet som inte går över vid vila, eller sömn, olika vegetativa och 

somatomotoriska åkommor, samt olika kognitiva och psykiska besvär. Aleksander Perski menar 

att man kan uppleva personer med dylika besvär som fysiskt och mentalt uttömda, han målar upp 

denna bild av den utbrända individen.109  

En enorm trötthet, svaghet och överkänslighet för nästan alla retningar tyder på att organismen 
inte kan återställa sina krafter på ett adekvat sätt och är sårbar för påfrestningar. Detta 
dysregulationssyndrom eller utbrändhet om man så vill, är en störning som enligt vårt synsätt 
är gemensam för alla stressrelaterade sjukdomar.110 

Vad försvårar dessa diagnoser 

Enligt vår mening är framför allt avsaknaden av tillräcklig tvärvetenskaplig forskning, det som 

främst försvårar för möjligheten till enhetliga diagnoser vilket vi också tidigare påpekat. Här är 

ännu ett bevis på att de olika disciplinerna borde gå samman istället för att ställa sig på var sida 

och ”tjurigt” vidhålla sina egna vetenskapliga perspektiv. 

     Perski menar att de flesta symptomen som människor uppvisar vid ett stressrelaterat 

hälsosammanbrott är inte nya för läkarvetenskapen. De har redan sina diagnostiska beteckningar i 

det medicinska klassifikationssystemet. Han menar att problemet snarare ligger i att symptomen 

                                                
106 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 64 ff. 
107 Töres Theorell, Psykosocial miljö och stress, (Lund 2003) sid. 40 

108 Aleksander, Perski, Psykosocial miljö och stress, (Lund 2003) sid. 106 ff. 

109 Ibid.s 107.  

110 Ibid s. 108 ff. 
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rubriceras under olika specialiteter, och de olika disciplinerna har inte tillräcklig insyn i varandras 

verksamheter. Här exemplifierar han: 

De kognitiva symptomen kan kategoriseras under diagnosen pseudodemens. Besvär relaterade 
till bristande reglering av autonoma funktioner hamnar under diagnosen somatoforma 
syndrom, medan störningar i den tvärstrimmiga muskulaturen får neurologiska diagnoser. 
Ångest, depression, fobier och posttraumatiskt stressyndrom hamnar i psykiatriska 
diagnossystemet.111  

Perski säger, att detta är en följd av det uppspjälkade västerländska synsätt vi har på 

människokroppen. Vilket innebär att fenomenet man observerar, kan få olika diagnoser beroende 

på vilket medicinskt synsätt man har. (Vilket även Doctare påpekar i ett senare avsnitt, se sid. 49) 

Perski menar att man istället borde anlägga ett synsätt, som betraktar ”allostas och regeneration 

som två sidor i en hälsoprocess i vilken det centrala och perifera nervsystemet samt det endokrina 

systemet spelar en viktig roll”.112 

      Gör man det så blir kanske alla dessa symptom mer begripliga. Enligt Perski skulle man 

kunna sammanfatta ett sådant synsätt enligt följande: ”Långvarig obalans i kroppens 

styrfunktioner till följd av stress leder till en allvarlig störning i vår anpassnings- och 

regenerationsförmågor (= utbrändhet)”.113 

 

Nu över till det mest centrala i vår uppsats, nämligen: 

Varför drabbas kvinnor i högre grad än män? 

Kvinnor har än idag ofta två arbeten, ett betalt och ett obetalt. Vilket ofta kräver stora mått av 

både anpassning och flexibilitet. Det kan för många vara en stor stressfaktor att både arbeta heltid 

och ta hand om barn och familj då dygnet ändats har 24 timmar. Att sömn är viktig för vårat 

välbefinnande det vet vi men vi behöver även tid för att varva ner. Tyvärr så visar allt fler studier 

som gjorts det senaste decenniet att allt fler människor får allt svårare att varva ner efter en 

arbetsdag. Många stannar på en allt för hög belastningsnivå även på ”fritiden” och då speciellt 

kvinnor, har det visat sig.114  Allt fler kvinnor pekar också på att de känner sig allt mer klämda 

mellan samhällets och familjens krav, kontra deras egna önskemål. Många kvinnor beskriver det 

som att de ständigt måste anpassa sig efter andras behov. Priset för dessa påfrestningar kan bli 

högt, och vi riskerar att få betala med vår hälsa, vilket vi har påvisat i tidigare stycken. 

Kropp = Man = Sant?  Själ = Kvinna = Sant?  

Doctare säger att enda sedan upplysningstiden, har Descartes tankar om att dela på kropp och 

själ fått gälla. Naturvetenskapen har dominerat på bekostnad av humanioran och denna obalans 

                                                
111 Aleksander, Perski, Psykosocial miljö och stress ,(Lund 2003) sid. 108 ff. 

112 Ibid. 

113 Ibid. 

114 Torbjörn Åkerstedt, ”Återhämtning/sömn” i Psykosocial miljö och stress, (Lund 2003) sid. 94 
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gäller än idag menar hon. Att kropp och själ hänger samman har blivit allt tydligare, allt eftersom 

kunskaperna ökat i frågan om hur våran hjärna fungerar. Doctare anar ett nytt paradigmskifte 

här. Fram tills idag har enbart förnuftet råda, och den naturvetenskapliga forskningen gick hand i 

hand med den politiska utvecklingen.115 Läran om samhällsnyttan (utilitarianismen), ansågs som 

de enda rätta tankegångarna i dessa kretsar menar hon. 

Det som rörde kroppen framstod som konkret, objektivt och sant. Och därmed var det 
forsknings bart! Det som rörde själen var känslor, som självklart var motsatsen till förnuftet. 
Känslor var flyktiga, subjektiva och inte mätbara och därför inte heller sanna. Att syssla med 
känslor betraktades närmast som svartkonst. Själen, vad det nu var, reducerades till en 
angelägenhet för kyrkan. Det var i denna tid kvinnor brändes på bål som häxor. Intuition, 
medkänsla, medlidande och andra ”svaghetstecken” projicerades på kvinnorna. Männen 
förblev de rationella, de som tänkte klart och redigt och som ”uppfann” och klassificerade 
naturen och utforskade den mänskliga kroppen. Det var de stora upp täkternas tid och kvinnan 
förpassades ut ur historien som häxa på sin rykande kvast. 116   

 

En anledning till varför kvinnor drabbas hårdare än män skulle alltså vara det klassiska 

påståendet; att män står för det hårda och konkreta, medan kvinnor samankopplas med 

subjektiva mjuka värden som känslor. Det är av allt att döma så att dessa värden är en del av de 

konstruerade sanningarna som hänger kvar som en ”black om foten”, då man vill försöka att 

förändra kvinnans ställning i samhället i stort. Men det är knappast den enda. Kan man då se 

andra orsaker till varför kvinnor drabbas i högre utsträckning än män? Som vi har tolkat våra 

skribenter så är svaret, ja. Vi kommer i följande stycken att belysa detta närmare. 

Kvinnor och arbete  

Som vi tidigare nämnt så har Sverige den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen i världen. De 

arbeten som domineras av kvinnor, är ofta av en omhändertagande karaktär. De arbetar med sig 

själva som verktyg, och de måste dagligen använda sina känslor i arbetet. Kvinnorna i dessa yrken 

måste många gånger, också ta ställning i svåra moraliska frågor.  

     Psykoanalytikern Freudenberger vars åsikter vi belyste i ett tidigare avsnitt menar att, 

kvinnor drar sig även för att visa sitt missnöje, på arbetet. Då svaghet och begränsningar kan 

räknas till kvinnans nackdel. (Ett negativt coopingmönster) Författaren framhåller att det genom 

studier har framkommit, att kvinnor ofta upplever att de måste hävda både sin kompetens och 

sitt kön. Till skillnad från männen som ”bara” har kompetensen att upprätthålla – könet tas redan 

för givet. Här finns det stor risk att de förnekar sina behov och sitt missnöje, ända tills de kommit 

långt in i ”symtomcykeln”, hävdar Freudenberger. 117  (Se avsitt ”symptomcykel” sid.43-44) Här 

kommer vi återigen in på de psykosociala faktorerna som orsak till stress. Att inte våga visa sitt 

missnöje då svaghet och begränsningar kan räknas till kvinnans nackdel. Man hamnar i en ond 

cirkel. Man vill säga ifrån men då detta kan ses som en svaghet avstår man hellre. 

                                                
115 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) sid. 59 
116  Ibid. 
117 Herbert J. Freudenberger, Gail North, Att inte räcka till. den nutida kvinnans dilemma, (Stockholm 1986) s. 31 ff. 
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Förändrade roller  

I det svenska folkhemmet hade männen mer eller mindre monopol på arbetsmarknaden. Men i 

takt med den snabba samhällsutvecklingen som inträffat under de senaste decennierna, har det 

samtidigt skett stora förändringar både i kvinno- och mansrollen. För kvinnan har det skett en 

radikal förändring, i och med att hon gav sig ut i arbetslivet. Idag arbetar oftast båda i en familj, 

och kvinnan har på ett sätt också blivit mer beroende av arbetsmarknaden än tidigare. Att 

kvinnan började förvärvsarbeta borde ses som ett tecken på jämställdhet och oberoende menar 

vi. Men i stället har det för många kvinnor, blivit en extra belastning. Detta kan leda till en 

konflikt mellan kvinnans egna behov och anda de andra ”rollernas” krav. 

      Bi Puranen som skrivit boken Att vara kvinna är ingen sjukdom, hävdar att det som framförallt 

är nytt för kvinnorna idag är den ”rumsliga splittrade livssituationen”. Med detta menar hon mer 

konkret att barnomsorg, skola och förvärvsarbete m.m. oftast är placerade på olika arenor. 

Följden av detta blir att tidspressen ökar.118 

     Hon menar att eftersom kvinnor oftast är dubbelarbetande, och i allmänhet har 

huvudansvaret för hem och familj, innebär detta att kvinnans tid, hela tiden sätts i relation till 

andras. Det är alltså andra som sätter ramarna för kvinnan, för vad hon kan och inte kan göra. 

Att ha många bollar i luften samtidigt för att få tiden att räcka till verkar vara mera regel än 

undantag. Kvinnors berömda och omtalande simultankapacitet kan vara positiv, men i längden 

kan den bli negativ. Då den till slut kan upplevas som nedbrytande, om inte kvinnan får tid till 

återhämtning. I boken Kvinnor och stress skriven av Marianne Larmén fann vi denna dikt. Hon 

liksom vi anser den då ”lite ironiskt” menat symboliserar många kvinnors vardag. 

 

På väg till toa städar jag. 

När jag går genom vardagsrummet 

vattnar jag blommorna, 

sopar undan i öppna spisen, 

viker ihop tidningarna. 

På väg genom köket ger jag hunden mat, 

plockar undan koppar, 

sätter på kaffet. 

I hallen rättar jag till mattan, 

lägger vantarna i lådan. 

I badrummet äntligen. 

Jag plockar ihop torra kläder, 

byter handdukar, 

                                                
118 Herbert J. Freudenberger, Gail North, Att inte räcka till. den nutida kvinnans dilemma, (Stockholm 1986) s. 31ff. 
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slår på tvättmaskinen. 

Och så sätter jag mig på toaletten. 

Medan jag sitter där, 

torkar jag golvet.119 

 

Här kan vi klart se att denna i mångas ögon ”förkastliga” mjuka sida har tagit över kvinnans liv. 

Vilket då resulterar i att hon uppträder snarare som en robot, en som en människa. Vilket alla kan 

förstå är föga nyttigt, då syftar vi framförallt på kvinnans välbefinnande. 

Forskning kring dubbelarbete  

Forskningen har på senare tid börjat uppmärksamma, att kvinnor generellt sett, har sämre hälsa 

än män. Stressrelaterade sjukdomar med sjukskrivning som följd har ökat kraftigt bland kvinnor 

de senaste åren. Om kvinnors dubbelarbete är orsaken till ohälsan, är ännu inte fastställt menar 

vissa forskare däribland Bi Puranen. Men trotts detta gynnas just den diskursen i mediedebatten 

menar hon.120 Hon tror att det bl.a. beror på att när det är högkonjunktur i samhället, så byggs 

omsorgssystemet ut och då behövs kvinnorna på arbetsmarknaden. Men när det blir 

lågkonjunktur, behövs inte kvinnorna i samma utsträckning, för då stramas arbetsmarknaden 

istället åt. Att då kunna konstatera att kvinnorna kan bli sjuka av att jobba är som Puranen skriver 

”mumma” för media.121   

     Vi tror tyvärr att det ligger mycket i vad Puranen säger. Det är ”kapitalet” som mångt och 

mycket styr vår vardag. Därigenom har de även makt över media som uppmanas basunera ut 

dylika påståenden, som om de vore reella sanningar. 

     Perski skriver att man i flera undersökningar har mätt, att när en kvinnas arbetsdag är slut 

ökar stresshormonet, medan männens sjunker.122 Även Kristina Orth-Gomér hänvisar till en 

studie, som ett forskarlag vid Stockholms universitet genomförde på kvinnliga och manliga 

mellanchefer, som arbetade på Volvo. Studien genomfördes både via experiment, och genom 

fältstudier. I båda studierna fann forskarna att kvinnorna hade två toppar på dygnet då 

stresshormonet noradrenalin var högt. Den första toppen inträffade under arbetets gång (mitt på 

dagen) samt en på kvällen då hemarbetet tog vid. Männen däremot hade enligt resultatet bara en 

topp på dygnet och det var mitt på dagen.123 Detta finner vi som ”kvinnor” givetvis mycket 

intressant. Män kopplar av allt att döma av i hemmet, medan kvinnorna får en ökad belastning. 

Då de efter arbetsdagens slut tar itu med jobb nummer två, det vill säga barn och hushållsarbete. 

     Orth-Gomér skriver att det är svårt att påvisa systematiskt att dessa omständigheter leder till 

kliniskt sjukdomstillstånd. Då det skulle behövas stora tids- och resurskrävande undersökningar 
                                                
119 Marianne Larmén, Kvinnor och stress, (Stockholm 1992) s. 15 
120 Bi Puranen, Att vara kvinna är ingen sjukdom, (Stockholm 1994) s. 20 
121 Ibid. 
122 Alexander Perski, Ur balans, (Stockholm 2002) s.75  
123 Ibid. 
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för att kliniskt kunna bevisa detta.124 Orth-Gomér tycker ändå att det bör satsas på faktorer kring 

och utanför arbetet när det gäller att utreda utbrändhetens ”utbredning”. Idag satsas de stora 

resurserna på arbetsmiljöforskning, vilket i sig är bra. Men de skulle behöva kompletteras med 

studier som rör faktorer utanför arbetet menar hon.125 

     Bi Puranen menar att även om kvinnors ohälsa inte allmänt kan kopplas till dubbelarbete. 

Kvarstår det faktum att kvinnors sjuklighet bevisligen är högre än männens och då måste man ta 

hänsyn till att de dubbla rollerna som ligger ”lagrade på varandra”. Om man endast ser till en roll, 

exempel vis yrkesrollen, så blir det missvisande då man ska bedöma den belastning kvinnan 

utsätts för. Som i förlängningen kan leda till stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet.126 

 

Här gäller det framförallt att ändra på de gamla könsrollerna som vi ser det. Genom att männen 

tar större ansvar för hem och familj. Men det gäller också för kvinnan att släppa kontrollen över 

dessa områden. Då kanske kvinnan kan slippa ifrån dessa dubbla stresstoppar som är en 

bidragande faktor till ”sjukdom”. 

Familjestress  

För de flesta är familjen den viktigaste sociala institutionen för att ge stöd, trygghet, och 

återhämtning, och man etablerar flera betydelsefulla relationer till sina anhöriga, under uppväxten. 

Men familjen kan också innebära motsatsen. Den kan istället bli en av de största stressorerna i en 

individs liv. Peter Währborg skriver om detta i Stress och den nya ohälsan. Eftersom familjen är ett 

av de viktigaste sociala nätverken. Så faller det sig naturligt att man forskar och letar efter de 

egenskaper i familjesituationen, som kan innebära ökad risk för utvecklingen stressrelaterade 

sjukdomar. Währborg skriver att genom studier så har man kunnat påvisa att kvinnor oftare 

utvecklar en relationsrelaterad stress än männen. Währborg framhåller då stressen i familjen som 

exempel, som han menar är vanligare än den stress som vi utsätts för i bl.a. arbetslivet. Skälen till 

familjestress kan vara av socio- ekonomisk karaktär. Med det menar Währborg förhållandet 

mellan ekonomin och låg social status. Men det kan även vara olika slags konflikter i äktenskapet 

eller i parförhållandet, vilka är en stor orsaksgrund till stress menar Währborg. Han förmodar att 

stresskänslighet mellan könen också kan bero på biologiska mekanismer. De reagerar också på 

andra saker än vad männen gör menar han. Men till största delen, tror han att stresskänsligheten 

för kvinnan, kan förklaras med att hon generellt sett utsätts för mera/flera påfrestningar i livet.127 

 

Här gör återigen de psykosociala faktorerna sig gällande. Kvinnan befinner sig än idag ofta i 

beroende ställning till mannen, vilket kan göra att hon inte känner sig ha kontroll över sig eget liv. 

Vilka de biologiska faktorerna skulle vara ger Währborg inga exempel på. Låt oss därför avskriva 

                                                
124 Alexander Perski, Ur balans, (Stockholm 2002) s. 170 
125 Ibid. s. 173 
126 Bi Puranen, Att vara kvinna är ingen sjukdom, (Stockholm 1994) s. 277  
127 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan, (Stockholm 2002) s. 78 
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den biten då den i våra ögon känns aningen förlegad. Vad gäller påståendet att kvinnan oftast 

utsetts för mera påfrestningar i livet är troligtvis att generalisera, men tittar vi på de faktorer vi har 

lagt fram i denna uppsatts så kanske det ligger något i uttalandet. 

     Även Freudenberger anser att denna familjestress, som i förlängningen kan leda till 

psykosomatiska sjukdomar som utbrändhet, är en mycket viktig risk faktor att beakta.128 Han 

säger vidare att en individ som utsätts för kraftig stress under en kortare tid kan bli ”lättirriterad”. 

Men om personen utsätts för stress dagligen, under en längre tid, börjar snart energikällorna att 

sina, och ”utbrändheten” blir ett faktum .129 

     Währborg skriver att det genom studier har det framkommit, att kvinnor även i allmänhet, 

känner sig mera stressade än var männen gör. Tidspress och maktlöshet är några av de 

komponenter som mer ofta uppfattas som en belastning av kvinnan, än av männen.130 

     Bi Puranen anser att en av anledningarna till denna frustration och vanmakt, som många 

kvinnor känner över sin otillräcklighet, har sin grund i att vi fortfarande har en snedfördelning 

mellan könen vad gäller vardagslivets osynliga arbete. Detta får till följd att kvinnor generellt har 

mindre tid att förfoga över än männen, till att spendera på värdefulla sociala kontakter eller för att 

utveckla sina ”möjligheter”. Detta menar Puranen leder till spänning och bristande hushållning 

med kvinnans inre krafter och kroppens energisystem. Kort sagt en dålig inre ekonomi som ökar 

kvinnans sårbarhet.131  

     Dessa författare verifierar mycket av det vi och de andra skribenterna redan tidigare gjort 

gällande. Tidspress kontra vanmakt, att inte hinna med, tidsbristen är alltså en stor faktor till 

stress kvinnor får generellt för lite egen tid 

Kvinnan som ”vårdare”  

Währborg fortsätter att belysa samma studie som vi beskrev ovan. Där beskriver sig kvinnorna 

själva även som mera empatiska och känslosamma än män.  Detta är intressant menar Währborg, 

därför att empati uppfattas i allmänhet som en positiv känsla. Men i yrken där det krävs stora 

mått på empati som till exempel lärare, vårdpersonal och socialarbetare kan den egenskapen 

dock bli till en stressfaktor.132  

     Vi tror att detta kan vara en förklaring till, varför kvinnor med människo- vårdande yrken blir 

en särskild utsatt grupp vad gäller utvecklingen av stressrelaterade sjukdomar. Vi tror också att 

det kan vara så att kvinnan är mer benägen till eftertanke och därför ogillar att för snabba 

svängningar i tillvaron. Hon vill försäkra sig om att ”alla” verkligen mår bra av resan innan hon 

kliver på tåget. I och med att tåget går allt snabbare, så får hon allt svårare att behålla kontrollen, 

                                                
128 Herbert J. Freudenberger, Gail North, Att inte räcka till. den nutida kvinnans dilemma,(Stockholm 1986) s.27  
129  Ibid. 
130 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan, (Stockholm 2002) s.78 
131 Bi Puranen, Att vara kvinna är ingen sjukdom, (Stockholm 1994) s.21 
132 Ibid. s. 79 
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och samtidigt glömmer hon att känna efter vad hon själv vill. Den empatiska sidan blir här 

boven i dramat. Vilket även nästa stycke vittnar om. 

Att inte ”räcka till” som ”kvinna” 

Så här säger en kvinna i Freudenbergers bok Att inte räcka till: 

I grund och botten tror jag att vi alla befinner oss i en konflikt mellan vår uppfostran och 
verkligheten utanför. För kvinnor finns det alltid två normsystem – vad som förväntas av en 
och hurdan man verkligen är.  133 

Freudenberger menar att kvinnans roll som givare är förankrad sedan barnsben. Kvinnan 

uppfostras till att bli ordentlig, duktig och omhändertagande. Hon lär sig snabbt att förutse 

andras behov. Detta sker både medvetet och omedvetet, och lärdomen hänger med hela livet. 

Detta kan leda till att man utvecklar av perfektionistiska personlighetsdrag, vilket i sin tur kan 

resultera i ett starkt kontrollbehov. Detta mönster kommer oftast från modern då hon är den 

första som uppfyller barnets behov menar Freudenberger. Flickor som blir uppfostrade till givare, 

blir med tiden allt skickligare, att kunna förutse andras behov, och då glömmer hon att ta hänsyn 

till sina egna behov.134  

     Omhändertagande är alltså ett mönster som oftast överförs från kvinna till kvinna. Kanske är 

det något ”vi kvinnor” borde vara mer uppmärksamma om vi har en önskan om att uppfostra 

nästa generations kvinnor.  

Förnekelsens ”ekorrhjul” samt Freudenbergers symtomcykel   

Att kvinnor riskerar att bli utbrända när stressen blir för stor har vi nämnt tidigare. Men många 

kvinnor har blivit så vana vid stressen menar Freudenberger, att utmattning som känslotillstånd 

kan till slut uppfattas som normalt. De vill inte erkänna sin inre, utmattning utan försöker att 

dölja den med förnekelse.  

     Även Bi Puranen skriver att detta mönster är mycket vanligt och oftast tillsammans med en 

överdriven optimism från individen. Kvinnan vill i det längsta försöka att klara av situationen, 

trots att den många gånger är henne övermäktig.135 Freudenberger säger också att många kvinnor 

”sätter sin ära i, sin förmåga att uthärda ‘alla’ sina roller”. De söker oftast inte hjälp, förrän 

utbrändheten blir synlig för utomstående, eller när de blir, fysiskt sjuka.136 Freudenberger kallar 

denna situation för ”förnekelsens ekorrhjul”.  

     Freudenberger har arbetat ut tolv faser i utbrändhetsprocessen som återger känslotillståndet 

utbrändhet. Denna symtomcykel kan ses som en varningssignal till ett utbränningsfenomen. Det 

är viktigt att ta varningssignalerna på allvar, innan det är för sent menar han. Även Währborg 

                                                
133 Herbert J. Freudenberger, Gail North, Att inte räcka till. den nutida kvinnans dilemma,(Stockholm 1986) s. 38   
134 Ibid. s. 46 ff. 
135 Bi Puranen, Att vara kvinna är ingen sjukdom, (Stockholm 1994) s.141 
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anser att kvinnors stressmönster tycks spela en dominerande roll för graden på 

stresskänslighet.137 Nedan följer dessa tolv faser:  

 

• Tvångsmässigt behov av att hävda sig. Detta stadium uppstår när kvinnan har alltför 
stora förväntningar på sig själv. Tvångskänslan att lyckas och hävda sig blir onaturligt och 
påfrestande. 

• Intensivare engagemang. Om första stadiet får fotfäste har kvinnan svårt att delegera 
uppgifter till andra därför att man är rädd att förlora kontrollen, därigenom ökar 
påfrestningarna ännu mera. 

• Subtila uppoffringar. I denna fas känner kvinnan sig jagad av alla krav och måsten. Hon 
negligerar och skjuter upp de vardagliga uppgifterna till ett annat tillfälle som aldrig tycks 
infinna sig. ”Hon försummar sig själv och sina behov.” Kvinnan börjar även försumma 
sitt umgängesliv. 

• Konflikter och behov avfärdas. Vanligen är det i denna fas som kvinnan börjar inse att 
känslorna inte stämmer med sitt beteende. För att dölja detta tillstånd både för sig själv 
och andra sätter kvinnan snabbt upp försvarsmekanismer.  

• Värdeskalan påverkas. Detta femte stadium kännetecknas av att det blir svårt att 
bedöma vad som är viktigt på grund av att de egna behoven har åsidosatts. Kvinnan 
pressar också samman tiden till det närvarande. ”Det förflutna och framtiden stängs av.”   

• Förnekandet ökar. Förnekandet börjar tillta i stora proportioner, allt för att dölja 
situationen. Hon kan också bli fixerad kring ett enda ämne. Toleransen mot andra kan 
också bli påtagligt mindre samt en benägenhet till cynism. 

• Bristande engagemang. Här har förnekelsen gått från behov till att även förneka de 
egna känslorna. Individen avskiljer sig nu även psykiskt från omgivning och sig själv. 
Betraktas oftast som en enstöring. 

• Märkbara förändringar i beteendet. I detta stadium uppfattas både kritik och omtanke 
som ett angrepp, omdömesförmågan blir märkbart störd och cynismen tilltar.  

• Avpersonalisering. Detta tillstånd innebär en allvarlig form av självförnekelse. Här 
erkänner kvinnan varken sin kropp eller sin person. Omdömet slutar att fungera. 

• Tomhet. Avpersonalisering leder till tomhet som fylls med falska botemedel som droger, 
sprit eller mat. Allt för att fylla tomheten. Även fobier som tillexempel torgskräck är 
vanligt i detta stadium likasom panikångest. 

• Depression. Känslor som förtvivlan och utmattning är dominerande i detta skede. 
Drivkraften är borta och tankar på självmord kan infinna sig.  

• Total utmattning. I detta stadium är det mycket viktigt att man får professionell hjälp 
därför att detta är kulmen på utbrändheten. Livet verkar totalt meningslöst för den 
drabbade, och individen är inte längre i stånd att bedöma situationen. Detta är ett 
livshotande tillstånd.138  

 
Idag har inte kvinnan enbart kraven att sköta hem och familj. Till det läggs också de individuella 

kraven om en lyckad karriär och icke att förglömma att lyckas som kvinna med allt vad det 

innebär. Förnekelsen blir då kanske för en tid den enda möjliga vägen för att få vardagen att gå 

ihop gissar vi. 

                                                
137 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan, (Stockholm 2002) s. 78 
138 Herbert J. Freudenberger, Gail North, Att inte räcka till. den nutida kvinnans dilemma, (Stockholm 1986) s.101 ff. 
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Gemensamma karaktärsdrag 

Freudenberger vill påminna om att ”Många av symptomen som beskrivs i de tolv stadierna, kan 

vara normala och sunda reaktioner på tillfälliga händelser i tillvaron”.139 

      Man ska alltså tänka på att inte ska blanda ihop, tillfällig överbelastning med utbrändhet. Det 

kan vara temporära problem som är övergående, och när situationen förändras försvinner 

symptomen. Freudenberger skriver också att en del kvinnor som lider av utbrändhet, inte 

nödvändigtvis behöver gå igenom de svåraste faserna. Om symtomen då ska tolkas som 

utbrändhet, beror då på varaktighet och intensitet.140 Alla människor är olika känsliga för 

påfrestningar, och varje individ behöver lära känna sina tillgångar, lika väl som sina 

begränsningar, och anpassa sitt sätt att leva efter detta. 

     Men Freudenberger har i sina studier kommit fram till, att kvinnor som har diagnosen 

utbrändhet, har flera gemensamma karaktärsdrag. Dessa karaktärsdrag är också betydligt mer 

uttalade i denna grupp, än hos kvinnor som inte är drabbade. Han menar att dessa kvinnor bl.a. 

är mera:  

• företagssamma 
• ger aldrig upp 
• finner alltid lösningar  
• har höga förväntningar både på sig själv och på andra 
• målmedvetna 
• beslutsamma 
• begåvade.141 
 

Freudenberger är den av våra skribenter som klart pekar ut vissa beteenden som förklaring till 

varför vissa kvinnor skulle ligga mera i riskzonen än andra. Vi är frågande till om dessa kriterier 

alltid måste finnas hos dem som är drabbade. Men enligt Freudenberger är det alltså generellt en 

hög ambitionsnivå som skulle vara en starkt bidragande orsak till kvinnors stressproblematik. 

Nedan har vi specificerat tio orsaker som våra skribenter ser som möjliga anledningar till varför 

kvinnor drabbas oftare än män. Dessa punkter får också sätta ”punkt” för denna frågeställning.  

Tio förklaringar till varför kvinnor drabbas i större utsträckning 

� Det finns undersökningar som visar. Att kvinnor som både har en påfrestande 
familjesituation, och ett påfrestande jobb, har högre blodtryck än andra. Detta gäller då 
både på arbetet och på fritiden.142 

 
� Då man har mätt de fysiologiska reaktionerna hos kvinnor, efter de kommit hem från 

jobbet. Har man kunnat utläsa att kvinnor har en sekundär topp efter hemkomsten, som 

                                                
139 Herbert J. Freudenberger, Gail North, Att inte räcka till. den nutida kvinnans dilemma, (Stockholm 1986) s. 124 
140 Ibid s.101 ff. 
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142 Töres Theorell, Psykosocial miljö och stress, (Lund 2003) sid. 53 
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tycks saknas hos män. Troligtvis beror denna sekundära topp på att kvinnan i allmänhet 
har ett större ansvarstagande i hemmet.143 Hon går på sitt andra ”skift”. 

 
� Sveriges kvinnor förvärvsarbetar också i mycket större utsträckning än vad som är 

brukligt i andra länder. Vilket resulterar i ett att dubbel arbetsbelastning inte är ovanligt 
(jobb och hem). 144 Detta är en bidragande orsak till att: 

– halten av stresshormoner ökar hos kvinnor, vilket i sin tur kan leda till många rubbningar och 
avvikelser i funktionen av hypotalamus- hypofys- binjurebarkaxeln, den s.k. stressaxeln. Detta 
bidrar i sin tur till rubbningar i balansen mellan olika signalsubstanser i det centrala 
nervsystemet, vilka spelar en viktig roll i regleringen av sinnestämningen och vid uppkomsten 
av förstämningssjukdomar, dvs. sjukdomar som berör människans känsloliv. Exempelvis 
utbrändhet. 145 

� Kvinnor är oftast den ”stödjande” länken i familjen. De lägger ner betydligt mera tid på 
saker som att medla, stödja och att sätta sig in i andras problem i förhållande till männen. 
Tyvärr går det ofta ut över dem själva, då de inte hinner med att sköta om sitt eget 
känsloliv. Många kvinnor lider också av ständig tid- och sömnbrist.146  

 
� I Sverige räknar man med att varannan kvinna någon gång drabbas av depression, de 

löper dubbel så stor risk som män att drabbas.147 Vad gäller ökningen av psykisk ohälsa i 
stort så står kvinnorna för 63% av de långvariga sjukskrivningarna.148  

 
� För kvinnan är förnekandet en primär faktor vid utbrändhet. Hon uppfattar inte oroande 

händelser och situationer som varningssignaler. Många kvinnor har blivit så vana vid den 
stress hon befinner sig i så hon uppfattar situationen som normal. Kvinnan skjuter undan 
både emotionella och fysiska påfrestningar med att konsekvent använda undanflykter och 
bortförklaringar. Kvinnan förtränger också sitt egna behov av glädje och njutning.149 

 
� Kvinnor brottas ofta med motstridiga idéer om de roller de bör och inte bör spela. Dessa 

roller bottnar i vad de är uppfostrade till. Hon tilldelades vissa förväntningar i barndomen 
som tar sig ”andra” utryck i vuxen ålder. Även påverkan av familj, massmedia och kultur 
spelar en stor roll. Freudenberger skriver att utbrända kvinnor ofta grubblar över hur de 
kan uppfylla de nya kraven i vår kultur och fortfarande vara sig själva.  Den nya 
medvetenheten och den traditionella uppfostran kolliderar med varandra.150 

 
� Theorell påpekar att kvinnor ofta befinner sig i miljöer med litet beslutsutrymme, (det 

gäller så väl på arbetet som i hemmet), vilket gör att de ofta tiger och lider då de 
förödmjukas, istället för att säga ifrån. Dessa vardagssituationer menar Thorell, är en av 
grundstenarna för att vi ska kunna känna att vi har denna kontroll över våra liv. 151  
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 48 

� Låg självaktning är en bidragande faktor menar Freudenberger. Lågt självförtroende kan 
bero på att kvinnan haft en barndom med kritiska och fördömande föräldrar som nu i 
vuxen ålder visar sig i dålig självkänsla. Känslan av att aldrig duga tvingar kvinnan till att 
hela tiden pressa sig till det yttersta för att nå lysande resultat både i arbetet och i hemmet, 
i sin jakt på bekräftelse och beröm.152 

 
� Kvinnor som vill nå maktpositioner måste arbeta mycket hårt för att nå sina mål och göra 

sig synliga i männens värld. Om kvinnan väl når målet är det vanligt att hon måste arbeta 
dubbelt så mycket som männen och utföra ett perfekt jobb för att bli accepterad och få 
behålla sitt arbete.153 

Vad gör man och vad tycker man borde göras? 

Nedan kommer vi att ta upp några aktuella punkter för vad man gör på detta område idag. Vi 

kommer också att peka på vad som borde göras då främst ur skribenternas perspektiv.  

Hur behandlar vi dessa ”stressrelaterade tillstånd” idag? 

Människan ett diagnosnummer? 

Doctare säger, att hennes entusiasm för hjärnstressbegreppet, bl.a. bottnar i den frustration hon 

känt över att läkarutbildningen har reducerat människan till ett diagnosnummer, och detta enligt 

en viss manual. Hon menar också att sjukvården är oförmögen att hantera människor med 

respekt och värdighet, vilket borde vara varje människas självklara rätt.154 Denna problematik 

återkommer vi till nästa avsnitt ”En läkares syn på saken”. 

      Doctare säger vidare att när begreppet hjärnstress uppenbarade sig för henne innebar det en 

personlig lättnad. Tidigare hade hon som så många andra lagt hela skulden på sig själv. Hon 

trodde alltså att felet låg hos henne, snarare än i miljön runt omkring henne. Som då ledde till en 

ännu större vanmaktskänsla.  

Läkare och patientrelationen 

Detta stycke har vi tidigare presenterat, då i samband med artikeln i aftonbladet av Marcello 

Ferrada-Noli. Vi anser dock att detta stycke är värt att understryka, vad gäller anledningen till att 

man inte når den framgång som skulle vara önskvärt vad gäller utredande och fastläggande av 

utbrändhetsbegreppet. 

     Doctare påtalar alltså att patientens beskrivning av sitt sjukdomstillstånd – sin subjektiva 

upplevda sjukdom –inte alltid kunde bekräftas i mätbara provresultat. Hon menar att det som 

läkaren kunde fastställa, det som var objektivt och mätbart, gjorde patientens utsago besannad, 

eller snarare bekräftad. Patienten hade då en påvisbar sjukdom. Men det kunde lika gärna sluta 

med orden: 

                                                
152 Herbert J. Freudenberger, Gail North, Att inte räcka till. den nutida kvinnans dilemma, (Stockholm1986) s. 29 
153 Ibid s. 57 
154 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 16 
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 ”Det var inget!” Hon frågar sig? Hur många gånger har man inte som doktor givit sina patienter 

detta märkliga besked. Därmed menades att det inte fanns något i de tester, eller undersökningar, 

som utförts, som bekräftade patientens symptom i form av sjukdom. ”Men jag mår ju dåligt!” har 

varit patientens fullkomligt begripliga och logiska svar på detta påstående.  

     Doctare menar att alla läkare har säkert befunnit sig i denna ömsesidigt frustrerande situation 

någon gång. Hon undrar hur många recept som har förskrivits, och hur många sjukskrivningar, 

som i detta läge har föreslagits, som en väg ut ur denna knepiga situation så att varken patient 

eller doktor ska förlora ansiktet? Patienten blir, om inte nöjd, ändock försedd med ett bevis på 

sjukdom, alltså recept och sjukskrivning. Doktorn å sin sida kanske inte har tid att reflektera över 

varför det blev ett icke-möte. Frustrerande och kostsamt och till föga nytta för någon. 

     Doctare påpekar att detta förhållningssätt har kommit att bli mer och mer oacceptabelt för 

bägge parter. Speciellt som läkaren, och även andra vårdgivare, inte längre enbart uppfattas som 

patientens självklara ombud, utan alltmer – både av patienten och av deras anhöriga – kommit att 

uppfattas som samhällets förlängda arm med uppgift att hålla sjukvårdskostnaderna nere. Hon 

menar att detta skadar den förtroendefulla patient- läkarrelationen, som är avgörande för både 

läkning och patienten bredvillighet att lita på och följa doktorns ordinationer. 155 Doctare ställer 

frågan, när kommer en Agenda 21 för en hållbar hjärnmiljö? Då det förhåller sig likadant med 

hjärnan, som med naturen, det är ingen oändlig resurs. Vi borde fokusera på att skapa ett 

samhälle där det råder en balans mellan de olika psykosocial delarna. Så att vårat biologiska 

överlevnadssystem, slipper att ständigt gå på högvarv.156 

 

Vad vi främst kan utläsa av detta är att hela den akademiska värden måste bli mer öppen för att 

detta problem faktiskt existerar. Det kommer med all sannolikhet inte att försvinna ”bara” vi 

stoppar huvudet i sanden. Det handlar snarare om att vi måste slå våra kloka huvuden ihop. För 

att nämna ytterligare en klyscha, så måste alla dra sitt strå till stacken om vi ska uppnå resultat 

som kan hejda denna lavinartade ökning av psykosomatiska sjukdomar som utbrändhet. 

Blundar vi för de bakomliggande existentiella och psykosociala 

orsakerna? 

Danuta Wasserman som är skribent i Psykosocial miljö och stress, säger att idag tenderar vi att främst 

försöka medicinera bort psykiatriska sjukdomar som ångest, depression m.m. Det finns en fara 

med det, då vi lätt blundar för de bakomliggande existentiella och psykosociala villkoren i en 

människas liv. De bör ha sin självklara plats i de medicinska sammanhangen tillsammans med 

medicinerna.157  

     Doctare påpekar att människor ifrån andra kulturer ofta har ett annat synsätt på anledningen 

till varför vi blir sjuka, än vad vi västerlänningar har. Hon har mött många patienter som ställt sig 

                                                
155 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 10 ff. 
156 Ibid. s. 141  
157 Danuta Wasserman, Psykosocial miljö och stress, (Lund 2003) sid. 153 
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frågan: Vad är det i min omgivning som gör mig sjuk just nu? På vilket sätt kan jag skydda mig 

från denna farliga eller onda påverkan?158  

     Hon menar att vi västerlänningar tenderar att lägga skulden på den enskilda individen vad 

gäller de flesta åkommor vi kan drabbas av. Men för dessa människor handlade det snarare om att 

det var krafter utifrån, som störde den sköra balansen mellan människan och omgivningen. Det 

vill säga de ansåg inte att symtomen berodde på något de själva hade gjort, utan de menade att de 

var utsatta för påfrestningar utifrån. Denna ontologiska förklaringsmodell är ingen ny företeelse i 

många andra delar av världen menar Doctare. Det är snarare vi västerlänningar som har envisats 

med att tänka utifrån mera linjära förklaringsmodeller –där individen själv bär skuld till det som sker.159 

     Kanske är det dags även för oss västerlänningar att anlägga ett nytt synsätt. Det blir kanske 

rent av nödvändigt om vi ska komma till rätta med denna problematik. Men då måste vi inse att 

det inte främst är individen vi bör medicinera. Utan vi kanske snarare ska ordinera ett recept som 

kan få det svenska samhället på ”rätt” köl igen. Vilket även nästa stycke har synpunkter på.  

Stelbent vårdsystem?  

Då Doctare arbetade som medicinalråd på Socialstyrelsen i början på nittiotalet. Formulerade 

hon i en intervju en fråga, om att det vore angeläget att ta reda på, hur det kunde komma sig att 

så många alternativmedicinare, kunde vara verksamma utanför den primära vården? De tillfrågade 

patienterna var ofta påfallande nöjda med både behandling och bemötande. De ansågs sig också 

ofta hjälpta med den behandling de fått i alternativ vården. Deras sjukdomssymtom hade 

lindratts, ibland till och med helt försvunnit.      

      När det gäller den alternativmedicinska behandlingen i sig, tycks de flesta patienterna vara 

nöjda enligt Doctare. Problemen uppstår när vi kommer till finansieringen av vården. Patienterna 

får idag, som oftast bekosta hela behandlingen själva. Då denna vård inte anses vara vetskap och 

beprövad erfarenhet. Denna vårdform är alltså inte sanktionerad av Socialstyrelsen, och då kan man 

heller inte få åtnjuta några statliga subventioner. 

      Doctare påpekar att det kanske är dags, att vi tar reda på varför de alternativmedicinska 

metoderna bevisligen fungerar för så många. Hon tror framförallt att man kan ha stor nytta av 

dessa metoder i de fall där det råder ”en stor diskrepans mellan patientens subjektiva upplevelse 

av att må dåligt och de objektiva fynden”.160 Vilket alltså innebär att de alternativa metoderna 

skulle kunna tillföra mycket till exempelvis ”utbrändhetssyndromet”. 

     Vi tror att de verksamma inom primärvården idag helt enkelt är för rädda om sin egen 

ställning. De vill inte släppa in andra tankegångar på arenan. Då kan de ju själva blir av med 

jobben och hur går det med deras status? 

                                                
158 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) sid. 12 
159 Ibid. 
160 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 14 
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Vilken roll spelar sjukförsäkringssystemet? 

Doctare påpekar också att det svenska sjukförsäkringssystemet är uppbyggt på en modell där 

sjukdom berättigar till ersättning från offentliga medel. Detta är väl i sig gott och väl menar hon. 

Men problemet uppstår då det inte är så lätt att bevisa sjukdom. Då det handlar om en människas 

allmänna illabefinnande. Diagnoserna är i och för sig symtombeskrivande, men de passar inte 

inom ramen för systemet, och därmed är det svårt att få gehör och acceptans för dessa åkommor, 

som exempelvis ”utbrändhet”. Doctare säger sig utan förbehålla kunna säga, att i stort sätt 

varenda läkare någon gång, har hamnat i denna konflikt. Då utifrån personlig övertygelse valt de 

strategier som hon/han tyckte passade för att hantera dessa problem. Till sist säger hon att dessa 

problem aldrig berördes under hennes tid på läkarutbildningen. Hennes förhoppning är alltså att 

dagen läkarstuderande, får en bättre träning i att möta dagens faktiska verklighet. Hon tillägger 

också att hennes patienter ofta ”själva”, såg sambandet mellan olika händelser, personliga 

påfrestningar och de sjukdomssymtom som de drabbats av. Men tyvärr fanns/finns det inte 

utrymme för sådana tolkningar inom stora delar av den etablerade läkarkåren.161  

 

Här föreligger ett problem som vi ser det. Som individ får du många gånger bära skulden till din 

sjukdom, men påstår du att du har svaret till varför du mår dåligt så misstänkliggörs du. I dessa 

frågor tror vi vården har mycket att vinna på att lyssna till vad patienterna har att säga. Då det 

som oftast inte syns utanpå att du är ”utbränd”.  

Tvärvetenskaplig forskning 

Som vi tidigare påpekat är alla våra skribenter eniga om att det är jätteviktigt att man arbetar 

intensivt med forskningen kring utbrändhetssyndromet. Så att man kan få en bättre förförståelse 

om hur dessa (tidigare beskrivna) faktorer relaterar till varandra. 

      Kristina Orth-Gomér, påpekar att de flesta människorna tillbringar ungefär lika mycket vaken 

tid på arbetet, som utanför. För att kunna se en helhet, borde det vara lika viktigt att studera vad 

man gör med sin tid utanför arbetet. Men studier av tiden utanför arbetet, är ett eftersatt område i 

den svenska arbetslivsforskningen. Istället för att trivialisera och förenkla förklaringarna kring 

detta gigantiska problem, måste vi skaffa oss bättre kunskaper om faktorer även utanför arbetet. 

Som kan tänkas påverka vår hälsa och vårt välbefinnande i stort.162 

     Perski påtalar också att det är ett stort problemen, att forskningen inte bedrivs tillräckligt 

tvärvetenskapligt. Då menar han inte bara ”inom” medicinen, utan forskningen borde utföras 

mera parallellt mellan olika discipliner. Vad gäller arbetet inom den medicinska disciplinen så 

jobbar man idag betydligt mera tvärvetenskapligt än för några år sedan. Genom att man använder 

sig av multidisciplinära team. (Det vill säga grupper som består av en läkare, psykolog, kurator, 

arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast o.s.v.) Men de påpekar samtidigt att det skulle behövas 

                                                
161 Christina Doctare, Hjärnstress, kan det drabba mig, (Malmö 2000) s. 10ff 
162 Kristina Orth-Gomér, ”Kvinnors stress, sociala miljö och hälsa i ett livsperspektiv” i Psykosocial miljö och stress  

(Lund 2003) sid. 164 
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ännu flera multidisciplinära professionella team på våra vårdenheter. De behöver också hitta nya 

former till samarbete. 

      Doctare är på samma linje, hon påtalar att det är oerhört viktigt, att vi på allvar börjar 

diskutera dessa problem, och då på alla nivåer. En av hennes stora drömmar är att, alla ansvariga 

politiker, oavsett partitillhörighet, ska sätta sig runt ett bord för att hitta lösningar på ett av våra 

största överlevnadsproblem. Hon säger vidare att idag lever vi ett väldigt komplext samhälle som 

kräver ett holistiskt tänkande vilket gör att vi inte längre kan hitta lösningar i den förenklade 

högervänster skalan inom politiken, lika lite som de linjära sambanden håller som 

förklaringsmodell inom medicinen. En förutsättning för att vi ska klara detta menar hon är ett 

politiskt ledarskap som är värt namnet. Som inte räds frågor om sanning och trovärdighet, och 

kanske det allra viktigaste att de har entusiasm och visioner för att ingjuta framtidstro hos 

befolkningen.163  

     Världshälsoorganisationen (VHO), Förenta nationerna, EU och andra enskilda regeringar har 

också utfärdat olika policydokument och olika direktiv. Som dels berör forskning, men också mer 

konkreta politiska och administrativa åtgärder, för att komma till rätta med den psykiska ohälsan 

bland sina invånare. Vad som återstår att se, är väl om dessa dokument efterföljs påtalar 

skribenterna.164 

     Alla skribenterna är rörande eniga om att en av de viktigaste framtida utmaningarna kommer 

att vara, att tillförsäkra sin befolkning, om en god psykisk hälsa. För vad det handlar om menar 

Theorell med flera, är att se stressen ur ett livs perspektiv. Ser man bara delar av verkligheten får 

man felaktiga svar på sina frågor. För det mesta pekar på att det är den ackumulerade summan av 

alla psykosociala belastningsfaktorer som leder till ohälsa. 

Det är alltså, vilket förtjänar att upprepas, människans hela omgivning och totala situation som 
skapar stress. Ju mer komplicerat vårt samhälle blir och ju snabbare förändringstakten är desto 
mer ökar stressen.165 

 

Sammanfattande diskussion 

Har vi då genom vår innehållsanalys fått svar på de primära frågeställningarna och därmed 

uppnått vårt syfte med denna uppsats. Ja, när vi summerat vad vi fått ut av den utvalda empirin så 

kan svaret inte bli annat än jakande. Men en sak vi med säkerhet kan säga, är att inget är svart 

eller vitt vad gäller detta ämne. Vi tror även att läsaren av denna uppsats upplever detta ämne 

som väldigt komplext, vilket säkert är en av anledningarna till varför meningarna ibland går isär. 

     Vår inledande fråga till texten var: Vad ryms under begreppet utbrändhet? Som vi redan 

påpekat, är det väldigt komplext att helt och fullt ringa in vad som ”egentligen” ryms under 

begreppet utbrändhet, då begreppet spänner över så många områden eller discipliner. Under 
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senare år har det alltså presenterats ett 30 tal olika definitioner av utbrändhet. Vad gäller den 

medicinska delen finns det inte mindre än 132 symtom som kan samankopplas med begreppet. 

(Se not sid 36) Dessa symtom är också oftast av en psykosomatisk karaktär, vilket konkret 

innebär att de oftast innefattar en kombination av kroppsliga och psykiska besvär. Vad gäller 

individen, kan dessa symptom i sin tur variera i intensitet, symptomen är som oftast inte heller 

lika från en individ till en annan. Vi har även visat på att vissa personlighetstyper oftare drabbas 

av dessa sjukdomar. Till detta ska läggas de psykosociala och samhälleliga orsakerna till 

utbrändhetsproblemet, vilka nästan kan vara oändliga som vi ser det. 

       En av de stora tvistefrågorna är själva namnet på begreppet. Är utbrändhet ett passande 

namn eller borde begreppet få ett annat namn. I vår analys har vi kommit fram till att de flesta 

skribenterna ändå är eniga om att begreppet utbränd står för någon slags ”slutstation”. Det vill 

säga det är ingen pågående process, utan snarare ett slutstadium, av en process. Skribenterna är 

också tämligen eniga om att det är så begreppet ska användas, vilket vi är eniga med dem om. De 

andra föreslagna namnen på begreppet som ”hjärnstress”, ”utmattningssyndrom” m.m. passar 

snarare bättre för att beskriva ett förstadie till utbrändhet. 

      Här ser vi prov på komplexiteten i detta ämne, då man dels har svårt att ”grad” bestämma 

symtomen man hat också svårigheter med att koppla ihop begreppet med en eventuell 

rangordning i symtomcykel, för att slutligen kunna sätta en passande ”etikett på” symtomen. 

     Vad gäller frågan om utbrändhet är ett fenomen eller en sjukdom, skulle vi vilja svara både 

och. Vår samlade tolkning av skribenternas åsikter i denna fråga är att de anser; att det är ett 

sjukdomstillstånd som uppstått ur ett ”tidsfenomen”. I den meningen, att vi har fått ett 

samhällsklimat där det blivit allt tuffare att leva upp till alla krav som ställs på den enskilda 

individen. Samt att hjulen snurrar allt fortare, vilket gör att många känner allt större svårigheter 

med att få grepp om tillvaron. Den totala belastningen blir för många till slut för stor och ”kropp 

och själ kollapsar”. Vilket resulterar i sjukdomstillstånd som utbrändhet.  

     Tilläggas bör också att det finns de som anser att begreppet är tagit ur luften. I denna uppsats 

har vi endast exemplifierat en av dessa röster men de menar att utbrändhet mer eller mindre är ett 

påhittat begrepp. Dels av den akademiska världen, då de skulle ha misslyckats med att ställa 

verifierbara diagnoser på de drabbade och därför hittat på ett ”slasknamn” som utbränd. De 

anser också att de drabbade, själva har förstorat upp eller rent av hittat på sina problem. Kort sagt 

menar man att dessa människor inte är mer sjuka än någon annan, det gäller bara att bita ihop. 

Här skyller man mer eller mindre allt på individen, vilket vi tycker är att kraftigt förenkla 

problemet. Att vi inte ser denna falang som trovärdig är väl ganska uppenbart men ändå värt att 

påpeka. 

     Vi hade också en sekundär fråga till texten rörande ”begreppet” utbrändhet vilken var 

följande; är utbrändhet ett nytt ”fenomen”? Här skulle man också kunna svara både ja och nej. 

Att människor har blivit sjuka av ett ”stressigt” leverne är i sig inget nytt. Det nya ligger snarare i 

och den lavinartade ökningen och utbredningen av symtomen. Men det intressanta i våra ögon är 

att mycket pekar på, att det är just stora och snabba samhällsomvandlingar som skapar denna 

sjukdomsbild. Individen vill inte eller kan inte acklimatisera sig. 
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     När det gäller frågan om varför kvinnor är mer drabbade än män? Så har vi påvisat en mängd 

möjliga orsaker som våra skribenter anser vara av stor relevans för varför kvinnor drabbas 

hårdare och varför. För att knyta ihop den påsen, så skulle vi vilja upprepa att skribenterna 

påtalar att det oftast är den totala arbetsbördan/belastningen som blir för stor då individen 

drabbas av utbrändhet. Vilket främst pekar på att just kvinnan har för många roller eller bollar att 

spela. Man får svårt att räcka till helt enkelt. Vilket osökt leder oss in på nästa stora fråga: Anser 

våra skribenter att dagens samhälleliga processer utgör en orsak till detta fenomen/folksjukdom? 

      Ja, de är alla eniga om att det främst är de psykosociala orsakerna i samhället, stora som små, 

som skapar dessa sjukdomar som utbrändhet. Vi menar även att de som höjer rösterna för att 

påvisa att detta är ett konstruerat ”fenomen”, i samma andetag också säger att detta problem 

bottnar i den nya samhällsandan som bidragit till att man kan konstruera dylika sjukdomstillstånd. 

Konkret kan man säga att även dessa rösterna framhåller samhällsstrukturen som en starkt 

bidragande orsak till utbrändhetsproblemet.  

      Någon kanske frågar sig var tog individens ansvar vägen? Har man ingen skuld i detta, som 

individ? Det är här paradoxen kommer in. Individen blir sjuk, genom att den som oftast tagit för 

stort ansvar över sitt och andras liv. Men det kan också vara motsatsen, att individen fråntagits 

rätten till att kunna ta ansvar för sitt eget liv. Så paradoxalt nog är det ”samhället i stort” som 

skapar dessa ”civilisationssjukdomar”. Det handlar om som vi tidigare påpekat, att vi måste slå 

våra kloka huvuden ihop. När det gäller den akademiska värden så handlar om det kanske främst 

om att kunna konkretisera diagnoserna för utbrändhet så att de blir mera trovärdiga i allas ögon. 

Om man som individ har hamnat i denna ”onda spiral” bör man kanske ställa sig frågan, vad 

håller jag på med och till nytta för vem eller vad? Men den stora utmaningen ligger väl ändå i att 

få politikerna att förstå att detta problem inte kommer att försvinna av sig själv, utan 

utbrändhetsproblematiken kräver krafttag i rätt riktning som framförallt sätter individen i fokus 

istället för att låta pengapåsen avgöra.   

Avslutning 

Från politiskt håll tillsätter man nya arbetsgrupper för att göra utredning på redan gjorda 

utredningar för att få ytterligare förslag på åtgärder som kan vidtas. Böcker skrivs och ges ut på 

löpande band i detta ämne. Allt för att man ska kunna komma tillrätta med detta gigantiska 

samhällsproblem. Forskningspengar tillskjuts och projekt startas – allt för att få en uppfattning 

om vad det egentligen handlar om – för osäkerheten är stor och meningarna går isär. 

     Då vi har tagit del av nämnda litteratur som trots allt bara är en droppe i havet av allt som har 

publicerats på detta område, ställer vi oss frågan? Är inte frågorna kring detta ämne i mångt och 

mycket tillräckligt utredda, har man inte redan svaren på de flesta av dessa frågor? Är det inte 

snarare så, att man inte vill förhålla sig till den denna ”faktiska” verklighet som råder och som så 

ofta påpekas framförallt av dem som är insatta i ämnet, då inte minst i dessa texter. Mycket i våra 

texter pekar på att man låter ekonomin vara allenarådande då man beslutar om vilka åtgärder som 

ska tas i denna fråga.  
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    Vi vill understryka att dagens beslutfattare inte har råd att bortse från konsekvenserna av 
”utbrändhet”. Till syvende och sist handlar det om vilket samhälle vi vill ha och leva i. 

Utbrändhetsbegreppet kräver en samhällsdebatt som måste engagera oss alla. Samhällsdebatten 

får inte förbehållas ett fåtal debattörer som med sitt tunga artilleri skjuter vilt från tidningarnas 

ledar- och kultursidor. Kanske är det så illa, att utbrändhet är vår tids ”folksjukdom”. Det råder i 

alla fall inget tvivel om att dessa psykosomatiska sjukdomar tär otroligt på både humankapital och 

vår samhällsekonomi i stort. Något drastiskt måste göras innan det är ”för sent”!  

Vi vill avrunda denna uppsatts med att upprepa citatet ifrån sammanfattningen: 

 

Hälsa är ett tillstånd där människan har tillräckliga resurser för att 
kunna hantera livet (och en liten reserv därtill!).166 

                                                
166 Aleksander Perski, Psykosocial miljö och stress ,(Lund 2003) sid. 114 
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