
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbete, responslöshet och utbrändhet – 
det finns en väg tillbaka 

en studie om utbrända kvinnor på beslutsfattande positioner

 

författare

Valentina Stefanoska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Högskolan i Halmstad

C-uppsats Sociologi

2004-06-01



1. Abstrakt
 

Den aktuella uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med sex kvinnor i varierande 
ålder  som varav fem arbetar  i  offentliga tjänstesektorn,  Högskolan i  Jönköping och Jönköpings 
Kommun och en  i  privata  tjänstesektorn.  Vad som utöver  detta  förenar  dessa  kvinnor  är  deras 
brinnande  engagemang  i  sitt  arbete.  Utifrån  den  av  intervjupersonerna  lämnade  empiriska 
information analyseras begreppen infostress och identitet utifrån en organisations aspekt. Analysen 
tar sin utgångspunkt i framförallt Asplunds teori om social responsivitet och hur denna ligger till 
grund för att individen drabbas av utbrändhet. Jag har också använd mig av Gidens begrepp om 
rutiniseringen  av  vardagen  för  att  analysera  hur  det  här  begreppet  bidrar  till  skapandet  av 
sammanhållen  identitet.  Hur  den  kan  öka  individens  möjlighet  att  bemästra  de  snabba 
samhällsförändringarna  och  därmed  även  förändringarna  på  arbetsplatsen.  Utgår  från  att 
arbetsplatsen som organisation speglar på olika sätt dagens informations samhälle. Främst hänsyn 
tas till den nya formen av social responsivitet som jag har benämnt ”artificiell social respons” där 
personlig fysik närvaro uteblir. Mängden av roller som vi är tvungna att hantera i vår vardag och 
rutiniseringen  av  dessa  kan  ses  som  bidragande  faktor  till  skapandet  av  flexibilitet  i  den 
sammanhållna identiteten som kan vara viktig för att förebygga utbrändhet. Utbrändhet ser jag som 
ett komplex problem som drabbar den enskilda individen i det informativa nätverkssamhället och 
informativa nätverksorganisationen där förändringarna snabbt avlöser varandra. 
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3. Ur min fältdagbok:

 

040201

 

Från början utgick jag att det kan vara frågan om ett bristande kontroll som kan vara orsaken till  
utbrändhet. Det var med denna utgångspunkt i bagaget som jag genomförde mina intervjuer. Länge 
vred jag och vände på denna tanke men den har inte känts rätt även om mycket pekar på det. Att  
jag har varit skeptiskt mot detta är delvis för att jag har funderat på hur kan kontroll  förklara 
infostress/Internet stress vilket jag anser vara en av anledningarna till utbrändhet? Hur uppnår 
man kontroll – genom kunskap och självkännedom? Kontroll handlar om att kunna säga nej och 
vara lyhörd för de signaler som kroppen skickar. Vi ha blivit separerade från kroppen! Lösningen 
på utbrändhets problematiken kan var att återuppta kontakten till vara kroppar, dvs bli mer 
kroppsmedvetna och därmed  återfå balansen mellan det mentala, själsliga och kroppsliga. Detta  
kräver självdisciplin och kanske rutinisering - (vad menas med rutinisering egentligen?) inom 
rimliga gränser.  Är rutinisering ostimulerande? Fantasilöst? Begränsande? Eller bara en port till  
ett rikare och mer innehållsrikt tillvaro?
 

040317

 

Igår skrev jag äntligen färdigt intervju sammanfattningarna. Skönt, att jag inte gjorde det tidigare.  
Det  är  en röd tråd som finns  hos  samtliga  intervjuade  personer  och  det  är  att  utbrändhet  är  
stressrelaterad sjukdom som kan ge symptom på både fysiskt och mental plan. Samtliga anger att  
de  har  haft  stor  arbetsbörda  samtidigt  som  målsättningarna  har  varit  dåligt  definierade  och  
ledningen inte kunnat ge tydlig ledning i form av feedback och uppföljning av något slag. Jag skulle  
kunna säga att det handlar mycket om att motivera sin personal. Den stora arbetsbelastningen har  
påverkat den privata sfären speciellt har de här kvinnorna känt att energin inte har räckt till att ta  
hand om sin familj särskilt under perioder då familjen har varit i behov av det. Och idag även om  
många kvinnor vill satsa på sin karriär så ligger ansvaret för familjens välmående fortfarande på 
kvinnan mycket på grund av att kvinnan har de så kallade moderskänslor och vill ta hand om och  
beskydda
 

040414

 

Det är inte enbart högutbildade som kan bli utbrända. Även lågutbildade har en tendens att bränna 
ut sig. Orsaken kan vara fel yrkesval, för stora krav, en känsla av att man har fastnad infinner sig,  
oftast är det personer som känner att de har missat något här i livet och att p g a åldern inte tar  
steget till att förändra sin situation, att nära anhörig mist livet eller blivit svårt sjuk……..det finns 
många anledningar till det så kallade tillståndet utbrändhet, skilsmässa i hög ålder, barn utflugna 
hemifrån och självständiga, ……



4. Inledning

 

 

Begreppet  utbrändhet  och  diskussionen  king  dess  konsekvenser  känns  ganska  uttjatad.  Många 
undrar varför all  kunskap och alla  teorier  som finns i  ämnet utbrändhet inte leder till  konkreta 
åtgärder. En förklaring till diskrepansen mellan teori och praktik tros bero på behovet av att förenkla 
och att finna snabba lösningar på komplexa problem. Utbrändhet har t.ex. länge betraktats som ett 
individuelltproblem, orsakat av privata bekymmer och olika svagheter i personligheten. Det är dock 
först när vi tar hänsyn till människors totala liv, privatlivet och arbetslivet, samt uppmärksammar 
kulturella  och  samhälleliga  aspekter  först  då  och  bra  då  kan  vi  uppnå  en  mer  grundläggande 
förståelse för varför utbrändhet blivit ett samhällsproblem. Som en av intervjupersonerna sa: ”Det 
handlar om att ens hela livs upplägg är fel.”

                                                                                                      

Forskning  om utbrändhet  har  visat  att  det  finns  tre  allmängiltiga  riskfaktorer  som i  hög  grad 
påverkar uppkomsten av stress och utbrändhet: det är bristande kontroll, stöd och mening. Dessa 
välkända begrepp kan ses som användbara verktyg både för att studera samhället vi lever i samt i 
arbetet  med  att  hjälpa  organisationer  och  individer  att  förstå  och  komma  tillrätta  med  dessa 
hälsoproblem. För det första är den låga graden av kontroll över informations flöde stressande och 
leder för många till oro och ångest eftersom det blir svårt att förutse och planera för framtiden. 
Otillräcklig grad av kontroll leder till otrygghet och såväl kroppslig som mental spänning. Inte är 
det  lätt  att  uppnå kontroll  i  ett  postmodern dynamisk informations samhälle i  vilket  människan 
strävar efter allt snabbare, allt bättre och allt mer precis sätt att förmedla informationen. För det 
andra ses bristande stöd från omgivningen vara en annan stressfaktor. Att inte bli sedd, bekräftad 
eller ha tillgång till en gemenskap med andra människor ger upphov till känslor av oro, ensamhet 
och  övergivenhet  som är  starkt  stressande.  Här  kommer  in  Asplund  och  hans  teori  om social 
responsivitet och asocial responslöshet, en teori som jag har tolkat och tillämpat egenhändigt. För 
det tredje är bristen på mening ett plågsamt känslotillstånd som är ofta en följd av att man saknar 
tillräckligt med kontroll och stöd i tillvaron. Människan är meningsskapande till sin natur och blir 
stressad om hon inte kan uttrycka sina åsikter på ett öppet sätt eller om de egna värderingarna inte 
överensstämmer med dem som råder i samhället och/eller i organisationen.  Det är ungefär med de 
här synsätten i åtanke som jag gav mig in i uppsats arbetet. 

 

Uppsatsens disposition                                                                             

 

Uppsatsen är uppbyggd på följande sätt: initialt redovisar jag för de teoretiska utgångspunkter som 
är förknippade till  ämnet utbrändhet så som begreppets bakgrund, medicinska och psykologiska 
orsaker  samt  symptom som en  utbränd  person  kan  ha.  Syftet  och  problemformuleringen  med 
uppsatsen görs gällande i ett separat kapitel. I teori kapitlet tas upp intressanta teorianknytningar 
samt övriga inspirations källor. Resultat kapitlet och därefter analysen redovisar mer ingående om 
undersökningen utifrån insamlad data. Avslutningsvis har jag ett kapitel där jag diskuterar fritt kring 
uppsatsen.

 



5. Teoretiska utgångspunkter

 

 

Tidigare forskning

 

I  forskningen  kring  stress  i  arbetet  och  organisationen  förekommer  det  olika  teorier  om  den 
komplexa  relationen  mellan  de  faktorer  som  kan  orsaka  utbrändhet.  Resultatet  av  sådan 
undersökning visar att stress och andra hälsoproblem orsakade av stress oftast förmedlas av en eller 
fler faktorer.[1]   Många studier har genomförts där kontroll och social stöd beaktats som faktorer.
[2] Det har även genomförts forskning där andra faktorer så som lågt självförtroende,[3] locus of 
control[4] och typ A-beteende[5] har uppmärksammats. Alla de ovan nämnda faktorerna har visat 
att de har en anknytning till uppkomsten av utbrändhet.

 

Leiter och Maslach (1988) förslog att de förkommande stressorena först ledde till en emotionell 
utmattning vilket ledde till depersonalisering som i sin tur orsakade minskad prestations förmåga. I 
motsatts  till  Maslach,  ansåg  Golembiewski,  Munzenrider  och  Stevenson (1986)  att  utbrändhets 
process började med depersonalisering,  som följs  av minskad prestations förmåga och slutligen 
emotionell utmattning. Lee och Ashforth (1993) har ställt de här två antaganden mot varandra och 
kommit  fram  till  att  Maslach  antagande  stämde  mer  överens  med  resultatet  från  deras  egen 
undersökning.

 

Dignam & West (1988) undersökte huruvida stress ledde till utbrändhet. Resultatet visade att när 
utbrändhets symptom så som emotionell utmattning och depersonalisering uppkom påverkade dessa 
hälsan negativt.

 

Mohr  (1986,  1991)  visade  att  stress  som är  arbetsrelaterad  leder  till  en  kedje  liknande  stress 
reaktioner som börjar med irritation, vilket leder till sämre självförtroende och ångest. Ångesten i 
sin tur resulterar i depressions symtom och ytterliggare försämring av självförtroendet, som leder 
till  ökning  av  depressions  symtom.  Mohr  (1991)  menar  att  social  isolering  kan  bidra  till 
utvecklingen av depression.

 

Sociala konflikter  som uppstår på arbetsplatsen kan relateras till  uppkomsten av depression har 
studier gjorda av Heinisch och Jex (1997) och Karasek och Theorell (1990) visat. Få forskningar 
har genomförts där sociala stressorer i en organisation har undersökts jämförelsevis med forskning 
som behandlar andra stress faktorer som förekommer på arbetsplatsen; exempelvis tids brist och roll 
konflikt.

 

I  en  av  de  senaste  undersökningarna  från  Riksförsäkringsverket  analyseras 
långtidssjukskrivningarna för psykiska sjukdomar och utbrändhet. I slutet av september, år 2001, 
var antalet sjukskrivna med sjukpenning drygt 275 000 personer. Av dessa utgjorde 63 % kvinnor. 
Ca 109 000 personer har varit sjukskrivna i drygt ett år vilket är 25 % fler än föregående år, 2000. I 
slutet av februari året därefter, 2002 hade 117 500 varit sjukskrivna i mer än ett år.[6]  I april 2002 
var  ca  4 182 000  sysselsatta  i  Sverige.[7] De  sjukskrivna  motsvarade  alltså  nära  3  %  av  den 
sysselsatta befolkningen.



 

Vad är utbrändhet?

 

Burnout eller som det heter på Svenska utbrändhet är inget nytt fenomen i sig. Symptomen och 
själva tillståndet, som Lars Weiss (1989) kallar det, har existerat sedan lång tid tillbaka, Asplund 
(1987) hänvisar tillbaka till 1700-talet.   Först under 1900-talet började forskare intressera sig för 
fenomenet ur ett psykologiskt perspektiv. Särskilt utsatta ansågs vara yrkesgrupper som kräver flera 
timmar med direkt och frekvent kontakt med människor. Senare har forskning visat att utbrändhet 
kan förekomma även inom andra yrkesgrupper.

 

Begreppet burnout har sitt ursprung i USA och introducerades av den amerikanske psykologen och 
psykoanalytikern Herbert Freudenberger (1974) som använde begreppet i samband med reaktioner 
på den psykosociala miljön. Utbrändhet bör inte hopblandas med befinnande som trötthet och kris. 
Trötthet, den kan man vila sig frisk från och kris, har oftast med någon negativ drastisk förändring 
att göra. Det är inte uteslutet, både långvarig trötthet och kris som inte hanteras på korrekt sätt kan 
leda till utbrändhet.

 

Begreppet utbrändhet har kritiserats för att vara luddigt, vagt och otydligt. Begreppet används dock 
flyttigt i allmänna och offentliga sammanhang, samt är erkänd som anledning till sjukskrivning av 
Socialstyrelsen (1998).

 

Definitionen på utbrändhet och vad som kännetäcknarr denna är åtskilliga. Den definition som har 
fått störst genomslag är den nordamerikanska psykologens Christina Maslach (1988). Enligt henne 
är utbrändhet uttryck för en yrkesmässig kris, ett symptom som består av tre komponenter: 
emotionell utmattning, depersonalisering och nedsatt prestationsförmåga. Hon hävdar att utbrändhet 
är ett allvarligt fysiskt, emotionellt och mental tillstånd; där kollaps på någon av de tre nivåerna 
eller i värsta fall på alla tre är utgången av en långvarig stress process.[8] Maslach har utvecklad 
mätinstrumentet MBI, Maslach Burnout Inventory med vars hjälp kan de tre aspekterna av 
utbrändhetssyndrom mätas. MBI används vid forskning om utbrändhet men även inom diverse 
utbildningsprogram.[9]

 

Den svenske forskaren Lennart Hallsten (1987) ser utbrändhet som ett tillstånd som kan uppstå när 
kroniska stressorer hotar eller hindrar en person från att utföra en roll, som är av central betydelse 
för personens identitet. Nödvändigtvis behöver inte detta uppstå enbart som konsekvens av arbetet. 
Utbrändhet kan ha sin grund hos både omgivningen och individen. Ett bidragande faktor till att en 
person blir utbränd är avståndet mellan mål och medel d v s att de medlen, såsom utbildning, social 
kompetens, uthållighet, materiella resurser etc., krävs för att individen ska nå sina ställda mål är 
otillräckliga.

 

Mycket  pekar  på  att  den  som  drabbas  av  utbrändhet  har  en  prestationsbaserad självkänsla. 
Självkänslan är i allt för hög grad kopplad till det man presterar och andras godkännande av ens 
prestationer enligt följande mönster: "om jag presterar mycket i mitt jobb så är jag också en bra  
människa".[10]  Krav på sig själv som att uppnå mål som är viktiga för den egna självbilden och 
identiteten - framgång på jobbet, ett lyckligt äktenskap och dylikt – kan ge upphov till stress och 
frustration och på sikt utbrändhet om en inte har kontroll.

 



Orsaker – interna och externa

 

Vad är det som orsakar utbrändhet och varför? Frågan gör dagens forskare tvivelaktiga om 
anledningen till utbrändhet ligger enbart i de snabba förändringar som sker på organisations nivå 
och givetvis i samhället. En del forskare ser till att frågan behandlas från en mer individuell nivå 
och förknippar företeelsen med personliga egenskaper och stress coping[11] avser den process som 
individen går igenom för att bemöta stress.

 

Jag kommer här att presentera vad olika forskare anser om orsakerna till utbrändhet. Häribland 
klassikern Maslach och hennes syn på de yttre och de inre faktorerna presenteras och dess påverkan 
på individen i utbrändhetsprocessen samt delar av Jürisoos teori om den utbrända organisationen.

 

Orsakerna kan kvalificeras i yttre och inre faktorerna enligt Maslach (1989). Bland yttre faktorer 
kan nämnas svårigheten att påverka sin inkomst, stort ansvar förenat med lite makt, ogynnsamma 
karriärmöjligheter, svårigheter i relationer till arbetskamrater, medarbetare och ansvariga, oförnuftig 
och krånglig arbetsledning samt otillräcklig stöd[12] vilka ses som den främsta anledningen till 
stress och utbrändhet av Arbetslivsinstitutet.

 

Positiv feedback från ansvariga är betydelsefull för att de anställda ska känna sig värdefulla och 
uppskattade. Arbetsgivare och chefer är de som berättar om hur bra man är i sitt arbete och hur man 
kan bli bättre. Oklar feedback ger dock inte mycket användbar information och den anställde känner 
sig orolig och osäker i sin arbetssituation. En organisation med oklara mål och där personalens roll 
är  dåligt  definierad,  där  kommunikationen  mellan  chefer  och  arbetsledare  och  den  övriga 
personalen är oklar kan sällan upplevas som en bra och trygg arbetsplats. En sådan arbetssituation 
jämför Maslach med att en anställde har ett lönekonto där pengar kommer in varje månad och ett 
humanistkonto där resultat,  uppskattning och känsla av att uträtta något meningsfyllt  ska kunna 
sättas in. Blir det obalans i saldot inom respektive konto samt mellan kontona månad efter månad 
infinner sig med tiden en känsla av meningslöshet och hopplöshet.[13]

 

Jürisoo (2001) anser downsizing som orsak till  att  utbrändhet uppkommer inom organisationen. 
Downsizing  innebär  lägre  arbetsmotivation,  nedskärningar  och  magrare  organisationer  dvs. 
minskad bemanning.  Organisationen får missnöjda kunder orsakad av bl.a. sämre kommunikation 
mellan kunder och tjänstemän, mer slarv, dåligt fungerande omvärldsbevakning, högre risktagande 
och ryckigt arbete, ökad kortsiktighet, samt färre kompetent personal att delegera till. Långsiktigt 
påverkar detta organisationens överlevnad negativt. 

 

Utöver de dåliga arbetsplatserna kategoriserar Maslach (1988) även de stora samhällsförändringarna 
bland yttre  omständigheter  som indirekt  påverkar  oss  människor.  I  början på 1990-talet  befann 
Sveriges arbetsmarknad i stor kris som innebar ökad arbetslöshet.   Rädslan för arbetslöshet ökade 
bland de anställda vilket ledde till en del psykologiska och disciplinerande effekter som visades 
bland annat genom att de anställda accepterade för de ofördelaktiga ändringar i arbetsvillkoren.[14] 
Även en sådan positiv förändring som inträdet i EU innebar stora förändringar i Sveriges politik och 
ledde  till  allmän  skepsis  och  rädsla  att  makten  kommer  att  förflyttas  någonstans  i  Europa.  
Saneringar i statens budget ledder till att tillgängligheten av vissa samhälls tjänster[15] försvåras. 
Detta orsakar osäkerhet, otrygghet och en känsla av hopplöshet hos befolkningen. Internationella 
fenomen som globalisering, avreglering, informationsexplosioner, mer sofistikerade och krävande 
konsumenter, nya teknologier och ökad konkurrens på den internationella marknaden påverkar den 



ökande stressen i vårt samhälle.[16]

 

Hälsa och välfärd räknar Maslach in bland de yttre omständigheterna.  Länder med hög välfärd har 
även  hög  grad  av  sjukskrivningar  p.g.a.  stress.  Sverige  har  den  snabbaste  ökningen  av 
stressrelaterad  sjuklighet  i  västvärlden.  Kostnaden  för  sjukskrivningar  i  Sverige  utgick  till  18 
miljoner  år  1998,  för  att  2001  fördubblas  till  36  miljoner.  Dom  tre  vanligaste 
sjukskrivningsorsakerna är: stress, depressioner och utmattning.[17]

 

De inre faktorerna innefattar individens grundkaraktär och egenskaper. Man kan ställa sig frågan för 
vem risken för utbrändhet är störst? Enligt netdoktorn.se är det den ideale anställde; den pålitlige 
och  engagerade  som  främst  har  arbetsuppgifter  där  människor  har  en  central  roll.  Vissa 
undersökningar hävdar att män och kvinnor upplever liknande erfarenheter av utbrändhet. Det här 
påståendet  är  felaktigt.  Andra  undersökningar  hävdar  att  det  i  själva  verket  finns  bestämda 
skillnader. Kvinnorna upplever emotionell utmattning intensivare och något oftare än män. Män får 
lättare en depersonaliserad och känslokall inställning till de människor som de arbetar tillsammans 
med. I vissa yrkesområden särskilt inom människoorienterade yrken är utbrändhet vanligare bland 
yngre  medarbetare.  Anledningen  till  att  unga  människor  drabbas  av  utbrändhet  kan  bero  på 
bristande yrkes erfarenhet och en s k  ”verklighetschock”, en identitets kris som ynglingen hamnar i 
på  grund av misslyckad yrkesmässig anpassning.[18] Många av dem som drabbats av utbrändhet är 
oftast kreativa och ambitiösa personer med ett mycket starkt engagemang i sitt arbete och har en 
"prestationsbaserad självkänsla".[19]

 

Civiltillstånd  är  en  annan  faktor  som kan  ha  betydelse  i  utbrändhetsprocessen.  Ensamstående 
upplever utbrändhet på emotionell nivå oftare än gifta. Frånskilda och barnlösa ligger närmare de 
ensamstående  när  det  gäller  emotionell  utmattning  men  närmare  de  gifta  i  fråga  om  lägre 
depersonalisering och starkare känsla av prestation.[20]

 

Om vi  tittar  på  olika  utbildningsgrupper  så  finner  vi  att  lågutbildade  är  genomgående  mindre 
utbrända. Människor med högre utbildning anses ha högre ambitioner och är därmed en grupp som i 
högre grad riskerar att bli utbrända.

 

På det personliga planet har vi olika känslighet för stress beroende på bland annat ärftliga faktorer, 
tidigare erfarenheter  och personliga egenskaper.  Man talar  om människor  med så kallat  typ  A-
beteende som anses oftare drabbas av utbrändhet än de övriga personlighetstyperna. Människor med 
A-beteende  upplever  oftare  en  känsla  av  stark  tidspress,  fientlighet[21] och  har  en  stark 
tävlingsinstinkt.  Motsatsen till  typ  A-beteendet  är  personer  med  typ  D-beteende.  Dessa  känner 
obehag i sociala sammanhang, är ofta nedstämda och har en mörk syn på livet. Typ D personen är 
passiv, ger upp för lätt när det blir svårt, känner sig hopplös och hjälplös, är hämmad, pessimist, har 
svårt  att  ta  beröm.  Människor  med  typ  D-beteende  har  en  benägenhet  att  oftare  drabbas  av 
depressioner som är förknippade med utbrändhet. Typ A-beteendet har tidigare tillskrivits endast 
mannen men idag räknas även kvinnor in i den här gruppen. Kvinnor med det här beteendet ger mer 
än de får, är duktiga på jobbet och försöker dessutom sköta både hem och familj, vilket leder till att 
de förtärs av alla krav. Utifrån detta kan man konstatera att kvinnors stress hänger ihop med deras 
dubbla ansvar - familjen och arbetet.[22]

 

Enligt undersökningar gjorda av Arbetslivsinstitutet (2003) är det kvinnor som oftast är sjukskrivna 
för stressrelaterade sjukdomar. Uppfattningen av kvinnorollen har förändrats avsevärt under senare 



delen  av  det  informativa  samhället.  Idag  är  kvinnan  karriärorienterad  och  vill  dela  på 
hushållsuppgifter och barnomsorg med mannen – i mån av tillgång till en sådan. Hon eftersträvar 
alltmer jämställdhet och jämlikhet med mannen i olika livs sfärer. Kvinnans eftersträvan i att bli 
jämställd och jämlik mannen har lett till förändring i uppfattningen om de traditionella könsrollerna. 
En kvinna anses vara det mjuka könet som ska visa förståelse och omhänderta medan mannen är 
den som stor för större delen av försörjningen. Idag har kvinnor i genomsnitt större arbetsbörda än 
män, förutom arbetet, är det hemmet och familjen. Yrkesrollen är det som prioriteras. Det är sitt 
yrke som man tror sig blir uppskattad för. De roller som tillskrivs kvinnan ska utföras och uppfyllas 
på ett exceptionellt viss. Om de höga kraven inte är uppfyllda blir den prestige inriktade kvinnan 
oftast inte nöjd med sig själv och drabbas av ångest. En annan aspekt i diskussionen om varför det 
är kvinnor som drabbas oftast av stressrelaterade sjukdomar är att kvinnan har i genomsnitt sämre 
lön än mannen, oftast för samma arbetsinsats. Kvinnors arbetsinsats uppmärksammas inte heller i 
lika hög grad som männens. Kvinnan är inte underordnad mannen på något sätt. Det är dock lätt att 
flertalet  ambitiösa,  duktiga  och  karriärorienterade  kvinnor  upplevs  som  ett  hot  mot  de  djupt 
förankrade samhällsvärderingarna om skillnaden mellan könen. Ett faktum som borde förändras. 
Jag menar inte att kvinnan ska sluta vara en kvinna och mannen en man. När man behandlar denna 
aspekt  bör  hänsyn  tas  till  andra  yttre  faktorer  som kulturella  skillnader  mellan  synen på  olika 
könsroller. Det som är gällande i den svenska kulturen avseende kön och roll är inte nödvändigtvist 
gällande  i  andra  kulturer.  Problematiken  kring  utbrändhet  kan  förbli  den  samma  trots  rådande 
skillnader i mellan kön och kulturer.

Individen i ”Marshmalow - organisationen”

 

I organisationen idag är beslutsfattare och icke-beslutsfattare allt mer resultatorienterade. Litet eller 
ingen tid egnas åt att bekräfta och berömma de anställda. 

 

Det postmoderna samhällets kännetecken är framkomsten och utvecklingen av olika informations- 
och  kommunikationsteknologiska  sätt.  Denna  förändring  ändrade  organisationens 
arbetsförutsättningar  och  därmed  även  den  anställdes.  Enligt  Jürisoo  (2001)  påverkar  den  här 
förändringen människor på tre sätt:  1. kraven på den enskilda individen har höjts,  2. fokus har 
flyttats mer till individens intellekt och arbetet består av färre rutinuppgifter och 3. individen måste 
fatta fler egna beslut. Arbetsförhållanden som jag beskriver här innan har bidragit till den ökade 
responslösheten och individens upplevelse av ångest inför sin arbetssituation. Känslan av ångest 
pga bristande kontroll kan leda till utbrändhet. Komplexitet, interaktion och svårigheten för att se 
helheten leder till att individen beter sig irrationellt och fattar irrationella beslut. 

 

Enligt  Jürisoo  (2001)  kretsar  allt  kring  arbetet  i  dagens  samhälle  vilket  kan  rubba  balansen  i 
tillvaron. Fritiden och de egna intressena påverkas av arbetssituationen. Man skulle kunna tro att en 
intressant fritid kan kompensera för ett mindre bra arbetsliv, men så tycks inte vara fallet. Istället är 
ett stimulerande och intressant arbete främjande för en givande fritid, anser Jürisoo (2001).

 

För att  få svar på frågan om varför utbrändhet förekommer på arbetsplatserna måste vi  titta på 
problemet från ett både organisatoriskt och ett individuellt perspektiv. Vi kan inte enbart skylla på 
enskilda förhållanden. Flera olika faktorer spelar roll i  utbrändhetsprocessen. De organisatoriska 
faktorerna anges som misstänkt orsak till stressrelaterade sjukdomar och därmed utbrändhet.

 

Arbetsmiljöverket  (2003:1)  rapporterar  att  drygt  var  femte  anger  organisatoriska  eller  sociala 
faktorer  som  anledning  till  arbetssjukdomen.  Var  fjärde  kvinna  anger  dessa  som  orsak  till 
sjukdomen i sina anmälningar. 



 

Mer  specificerat  anges  att  det  är  relationen  mellan  chefer  och  kollegor,  men  också 
arbetsbelastningen som är orsaken. I tre av fyra anmälningar uppges att arbetsskadan är av psykiskt 
natur  där  utbrändhet  och  magbesvär  också  kan  bli  följden.  De  tänkbara  mekanismerna  i  hur 
utbrändhet  kan  tänkas  uppstå  går  att  se  i  samspelet  mellan  den  målinriktade  individen  och 
”Marshmalow-organisationen”.[23] Jämvikt mellan det man investerar och den belöning man får 
från arbetsgivaren ska vara i balance. Vid obalans blir individen frustrerad och försöker återställa 
balansen eftersom hans/hennes kompetens och kunskap inte kommer till sin rätt. 

 

”Marshmalow-organisationen” som Jürisoo (2001) berättar om är den typ av organisation där risken 
för  utbrändhet  är  störst.  En  ”Marshmalow-organisation”  karaktäriseras  av  att  organisationen  är 
diffus, komplex, resurssvag på både organisatorisk och arbetsmiljöns nivå och otrygg, d v s den 
anställde är rädd för att förlora sitt arbete eller position. Ständiga förändringar, dålig feedback från 
arbetsledare och chefer och otydlig definierade arbetsuppgifter är förekommande i ”Marshmalow-
organisationen”.  En  god  och  väl  balanserad  organisation  har  tydliga,  väldefinierade  och 
lättförståeliga mål, är resursstark och trygg.

 

En organisation som drabbas av utbrändhet kännetecknas av hög sjukfrånvaro, minskad effektivitet 
och  produktivitet,  minskad  kvalitet  i  arbetet,  högre  förekomst  av  arbetsolyckor,  fel  och  dem 
felbeslut som fattas av ersättare eller vikarie i arbetsuppgifter som den utbrända personen var insatt 
i,  minskad arbetstillfredsställelse,  försämrad moral,  ökad irritabilitet,  minskad jobb hängivenhet, 
stor personalomsättning samt höga direkta personal kostnader.

 

Arbetsmiljön påverkar vår mentala hälsa och välbefinnande.[24] Bland många forskare råder det 
enighet om en rad faktorer som bidrar till  negativ stress på arbetsplatsen.  Som jag tidigare har 
nämnt hur mycket  vi  påverkas  av negativ stress varierar  från individ till  individ med tanke på 
personlighet,  grundinställning  till  arbetet  och  bakgrund.  Följande  faktorer  kan  leda  till  negativ 
stress:

§         Höga krav, bristande befogenheter och dåligt stöd

§         För låga krav

§         Otydliga mål och otydlig ledning

§         Oklara roller och oklara arbetsinstruktioner 

§         För mycket att göra 

§         För lite att göra 

§         Tidsbrist 

§         Brist på återkoppling och erkännande 

§         Osäker arbetssituation, hot om uppsägningar, omorganisation eller 
nedskärningar 

§         Fysiska brister i arbetsmiljön 

§         Brist på inflytande 

§         Dålig eller ingen kontroll över den egna arbetssituationen 

§         Oregelbundna arbetstider eller "osociala" arbetstider 

§         Dubbelarbete 



§         Brist på socialt stöd 

§         Ensamarbete 

§         Buller 

§         Utrustning som inte fungerar 

§         Mobbning, diskriminering och trakasserier 

§         Brist på återhämtning (ledighet, semester, sömn, paus, vila) [25]

 

Ur ett individuallistiskt perspektiv kan utbrändhet uppstå p.g.a. felaktiga förväntningar på att någon 
ska vara på ett speciellt sätt, på att ett visst beteende ska leda till ett visst bestämd resultat eller/och 
att individen förväntar sig ett visst resultat beroende på sin kompetens. Utbrändhet kan även uppstå 
som  resultat  av  att  ens  illusioner  minskar  och  en  verklighetschock  som  oftast  drabbar  unga 
människor,  som inte  har  någon  eller  har  väldigt  lite  arbetslivserfarenhet.  Andra  orsaker  enligt 
Jürisoo (2002) som kan leda till  utbrändhet  är  förlusten av resurser;  d v  s  saker,  förhållanden, 
personliga förmågor och ekonomiska tillgångar. Vi människor är rädda för förluster och försöker 
skydda och förvalta det vi har. När våra resurser hotas upplever individen emotionell stress och om 
hotet leder till resursförlust så drabbas individen av kris som kan leda till utbrändhet. Enligt Jürisoo 
(2002)  är  det  den  målmedvetne  individen  som är  mest  benägen till  att  drabbas  av  utbrändhet. 
Individen förnekar och förbiser kroppssignaler och stress symptom p.g.a. alla krav och tidsbrist. 
Överflöd av kognitiva och emotionella stressreaktioner leder till en överstimulans som är skapad av 
en ensidig betoning på arbetet.

 

Den enorma mängd information och intryck som vi matar in klarar hjärnan inte av i längden och har 
efter  ett  tag  svårt  att  sortera  bland  intrycken  och  stänger  av,  ett  fenomen  som är  känd  under 
begreppet infostress. Stora krav, känslor av otillräcklighet, social isolering, krav på förändring och 
otrygghet i arbetet och relationerna är mekanismer som leder till att individen blir utbränd.[26] 

 

Enligt  psykologen  och  forskaren  Lennart  Hallsten  (2002)  är  utbrändhet  ett  resultat  av  en 
långtidsobalans mellan vad individen ger och får tillbaka. Andra forskare menar att  orsaken till 
utbrändhet i första hand ska sökas i organisationen och sambanden med hög arbetsbelastning och 
ledarskap.  För individen är frågor kring kontroll,  belöning,  gemenskap, rättvisa och värderingar 
viktiga och att det finns en samstämmighet mellan egna behov och organisationens krav. Att behöva 
prestera mer med oförändrade eller minskade resurser kan öka risken för utbrändhet. På samma sätt 
om individen inte  får  använda sin yrkeskunskap,  kompetens  och arbetar  i  en organisation med 
oklara  roller  och rollkonflikter,  eller  arbeta under ständig tidspress med liten eller  ingen tid att 
återhämta sig. Brister i kommunikation och ledarskap som otillräcklig feedback och dåligt socialt 
stöd från chefer och arbetskamrater liksom konflikter, mobbning, diskriminering och trakasserier 
kan också bidra till utbränning. Upprepade omorganisationer och personalneddragningar, oklara mål 
och gap mellan mål och resurser är exempel på andra situationer som kan leda till utbrändhet. 

 

Stressen en person utsetts för kan ge upphov till en rad symptom. Onormal irritation, nedstämdhet, 
oro och ångest är vanliga känslomässiga tecken på stress. Symptomen kan vara olust inför att gå till 
jobbet och att vara irriterad på sina närmaste. Det här visar att man måste försöka gå ner i tempo 
och vila sig. Vad man absolut inte ska göra är att försöka bli mindre stressad genom att arbeta mer.

 

Det viktigt att inte lockas in i fällan av att hitta snabba lösningar på stress- och utbrändhet för att 
lösa  problemet  inom organisationen.  Metoder  och  verktyg  har  utvecklats  för  att  kartlägga  och 



analysera personalens upplevelse av arbetet som ger en tydlig bild av vilka faktorer i organisationen 
som leder till stress och utbrändhet. Med hjälp av begreppen kontroll, stöd och mening beträffande 
information  på  arbetsplatsen  kan  förståelsen  för  människors  upplevelse  av  stress  i  arbetet 
tydliggöras och i nästa steg ligga till grund för konkreta åtgärdsplaner. En viktig utgångspunkt är att 
uppmärksamma betydelsen av de psykosociala aspekterna i arbetsmiljön och hur brist på kontroll, 
stöd och mening påverkar den enskilda människans välmående och hälsa. I detta sammanhang är 
det  viktigt  att  undersöka  vad  ledningen,  facket,  cheferna  och  personalen  gör  för  att  förhindra 
lösningar och vad de skulle kunna göra för att hjälpa. En viktig förutsättning är då att det finns en 
genuin och uttalad önskan hos ledningen att öppna upp för diskussioner och att finna lösningar på 
stress och utbrändhetsproblematiken. Detta för att personalen ska våga berätta om hur de upplever 
arbetsmiljön. Även om fokus ligger på organisationens inverkan på den stressrelaterade ohälsan är 
det viktigt att inte bortse från de faktorer i samhället och i människors privatliv som leder till olika 
hälsobesvär.

 

Några enkla vägar för att  motverka utbrändhet i organisationen finns inte.  Det finns en hel del 
hinder när en organisation försöker ta itu med problemet: 

 

§         orsaken till utbrändhet finns i de grundläggande förutsättningarna i 
organisationen vilka inte ändras så lätt;

 

§         många som känner av utbrändhet vill inte gärna öppet medge detta 
då det kan antas att på sikt ha mer negativa konsekvenser;

 

§         problemen  med  utbrändhet  definieras  sällan  från  organisationens 
ledning, vilket gör att förändringar blir ännu svårare att genomföra;

 

§         det  föreligger  attityd  skillnader  om  orsaken  till  utbrändhet; 
organisationen eller individen själv, och om fenomenets betydelse för organisationen;

 

§         det saknas goda och enkla instrument för att motverka utbrändhet.
[27]

 

Det finns inga bestämda ramar och skiljelinjer om vad en organisation kan göra för att motverka 
och förebygga utbrändhet.[28] 

 

Ett konkret åtgärdsarbete handlar om att förändra arbetsmiljön. En föreändring som ska leda till att 
upprätthålla balans mellan organisationens och medarbetarnas behov och önskningar. Ibland kan 
människor också behöva enskilda stödinsatser från någon oberoende person för att förebygga och få 
hjälp med att hantera stress, vilket kan vara ett sätt för arbetsgivaren att ge ett ökat stöd till sina 
anställda.  Samhällsutvecklingen och samhällsekonomins  inverkan på den ökande stressen är ett 
viktigt diskussionsämne som bäst kan motverkas genom att människor och organisationer aktivt 
arbetar med att finna lösningar som visar på ett alternativ som blir lönsamt för alla.[29]  



6. Problemformulering och syfte

 

Jag valde till en början att enbart fokusera på arbetssituationen som en av orsakerna till utbrändhet. 
Begreppet arbetssituation kan definieras som summan av följande faktorer: kontroll över arbetet, 
relationer med kollegor, relationer med chefer, relationen till  organisationen och organisationens 
ledning. Under uppsatsens gång förstod jag att det rör sig inte enbart om arbetssituationen d.v.s. 
yttre faktorer men även livsstilsupplägget samt inre faktorer. Kombinationen av de yttre och de inre 
faktorerna som leder till att en person kan bli utbränd.[30]

 

Kroppen reagerar när den utsätts för långvarig stress oavsett om individen upplever stressen som 
positiv eller negativ. När kroppen inte får den tid som krävs för att återhämta sig bryts kroppen ned. 
Utsöndringen av kemiska substanser bl a kortisol och serotonin kommer i obalans när vi utsätts för 
långvarig stress. Personen som är på väg att bli utbränd missar eller selekterar omedvetet bort de 
varningssignaler som kroppen sänder ut. Man anser detta vara något som kommer att gå över om 
man bara får tillräckligt med vilotid men den tiden kommer oftast inte. I sådana lägen är det allt 
svårare för personen att sålla bort bland intrycken.

 

Tittar vi på de arbetsförhållanden som råder idag har en person oftast olika ansvarsområden eller 
endast ett men mer omfattande ansvarsområde. Kraven på flexibilitet och stresstålighet är stora och 
arbetsuppgifterna borde utföras på ett effektivt sätt och med största precision. En person som är 
ambitiös och ställer stora krav på att utföra sitt arbete på så bra sätt som möjligt kan uppleva att 
tiden inte räcker till. Har personen dessutom konflikter med överordnade och andra kollegor på sin 
arbetsplats utan att  få stöd från någon, utsätts personen för hög emotionell  stress samtidig som 
kraven från överordnade för att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt kan öka. Dålig arbetssituation 
påverkar även det övriga livet. Det är inte sällan att ens nära relationer blir lidande och att äktenskap 
och samboförhållande bryts upp.

 

Jag utgår från att se arbetsplatsen som en institution där nutidens informations samhälle avbildas. 
Organisationen och individen är på intet sätt oberörda och oberoende av alla förändringar som sker i 
vårt  samhälle.  Jag har koncentrerat  mitt  intresse kring organisationen på grund av att  individen 
bygger nästan hela sin identitet kring sitt yrkes val. Kanske inte så underligt med tanke på att vi 
tillbringar större delen av våra liv på arbetet.

 

Utgångspunkten  i  problemställningen som ska besvaras  i  arbetet  är  informationsflödet  som jag 
likställer med arbetsbördan bland kvinnor på hög uppsatt beslutsfattande position i organisationen 
som  en  av  anledningarna  till  stress  relaterade  sjukdomar  däribland  s.k.  utbrändhet.  Själva 
frågeställningen är:

 

Är arbetsbördan/informationsflödet på arbetsplatsen en av anledningarna till problemet utbrändhet  
bland kvinnor med hög uppsatt beslutsfattande position i organisationen?
 

 



7. Metod och tillvägagångssätt

 

”Kvalitativ metod handlar om hur man ska karaktäriserar något; gestalta något. Ordet härstammar 
från latinets qualitas som betyder ”beskaffenhet, egenskap, sort” . Kvalitativ metod är således 
systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att gestalta beskaffenhet hos något.”

 

                                                                                                 Staffan Larsson (ur en artikel, 1994)
Källa: Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa 
heller för den delen

Det kvalitativa - kvantitativa argumentets missvisande retorik

Av Rodney Åsberg; Institutionen för pedagogik och didaktik, 
Göteborgs Universitet, 2001

 

Kvalitativ metod kan ses som en insamlings form av empirisk information. Insamlingen sker på en 
strukturerad  och  systematiserad  sätt.  Insamlade  datan  kan  vara  omfattande  och  nyanserad,  till 
skillnad från den kvantitativa undersökningen där resultatet kan upplevas som stel och begränsad. 
 Den kvalitativa metoden kan även ses som kvantitativ eftersom även denna går att redovisa i tabell 
form  till  en  viss  del.  Oftast  kan  det  vara  svårt  att  endast  hålla  sig  till  den  ursprungliga 
problemställningen då ny intressant information kan komma fram från de kvalitativa intervjuerna 
som ger annan perspektiv på frågan än problemställningen. 

 

Enligt Sociologisk Lexikon s.173 är det samhällsvetare som främst insamlar in erfarenhetsmaterial i 
form av texter, men även i form av talfördelning. Den grundläggande kodningen av erfarenheter 
består i att de formuleras i texter, som fältrapporter, intervjuutskrifter och referat av föreliggande 
dokument. 

 

Metoden jag använde för att genomföra denna undersökning är just kvalitativ forskningsintervju. 
Undersökningen som ligger till grund för detta arbete är baserad på intervjuer med strategiskt valda 
intervjupersoner som på ett eller annat sätt drabbats av utbrändhet. Forskaren kan i vissa fall goes 
native d v s att forskaren blir påverkad av omedvetna ”motöverföringar”[31] men detta kan lätt 
blandas ihop med forskarens engagemang, empati och inlevelse förmåga. Att forskaren goes native 
påverkar  både  insamlingen  av  datan  samt  analysen  av  denna.  Figuren  här  nedan  illustrerar 
tillvägagångssättet 
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Bild 1:  Illustration av tillvägagångssättet.  Ett fenomen formuleras i en så kallad frågeställning utifrån vilkens natur 
forskaren väljer en viss metod. Insamlingen av empiri har skett via intervjuer som har analyserats med hjälp av adekvat 
litteratur och information från Internet.  

 

Sex kvinnor mellan 35 – 60 år har blivit intervjuade. Intervjupersonen kontaktades via telefon eller 
e-post. Samtliga var positiva till en intervju speciellt efter det att uppsatsens ämne och syfte var 
presenterad.  Intervjupersonerna  informerades  om att  data  som de  kommer  att  lämna  in  under 
intervjun ska behandlas konfidentiellt.[32] Intervjupersonerna fick i de flesta fall bestämma platsen 
för  var  intervjun  skulle  äga  rum.  Tanken  var  att  intervjupersonen  ska  känna  sig  trygg  och 
avslappnad under intervjuns gång. Samtalen löpte mycket lätt och intervjupersonen var vältaliga, 
öppna och villiga att dela med sig av sin erfarenhet. Det förekom även en hel del s k ”tom prat” 
vilket i vissa fall gjorde att intervjun drog på tiden samt försvårade analysen av dessa.

 

Varje intervju tog i genomsnitt en timme. Inget intervjuformulär förbereddes i förväg vilket nu i 
efterhand inser jag att  det  skulle ha underlättat  analysen av intervjuerna.  Det var i  och för sig, 
upplevde jag, inte enklaste metoden att genomföra ett så omfattande arbete efter att inte ha varit i 
kontakt med studier i ämnet sociologi på flera år. Jag inser nu i efterhand att en intervju formulär 
skulle ha underlättat sammanställningen och analysen av den insamlade datan. Givetvis fick jag, där 
det behövdes, styra intervjun till det som var intressant för frågeställningen med hjälp av spontana 
dock relevanta frågor.  Materialet skulle då eventuellt varit mer överskådlig och även enklare att 
analysera.  Intervjupersonerna fick tala fritt,  så att  intervjun fick till  viss del en s.k.  terapeutiskt 
karaktär.[33] Denna  möjlighet  var  tyvärr  inte  beaktads  vid  planeringen  av  intervjuerna  men 
upplevdes ändå som positivt av de flesta intervjupersonerna.

 

Intervjun spelades in på band. Banden har förstörts i ett tidigt stadium vilket har sina nackdelar. Det 
är nämligen svårt att memorera och i skrift återge känslor och vissa tonlägen som kan ha varit av 
intresse vid analysen av de enskilda intervjuerna. Samtliga intervjuer har skrivits av så ordagrand 
som möjligt i talspråk, vilket har varit tidskrävande, pauser har markerats med punkter och i vissa 
fall som beskrivning inom parantes. Några intervjupersoner har inte känt sig bekväma i att ha sitt 
namn och en del känslig information som kan härleda och skada intervjupersonen presenterat i mitt 



arbete vilket jag har tagit hänsyn till.

 

Undersökningens validitet är svår att avgöra endast utifrån intervjupersonernas uttalanden. Därför 
har jag även sökt och analyserat information från både litteratur och Internet. 



8. Teori och teoretiska anknytningar

 

Valet av teorier har inte varit den enklaste. Även nu finner jag de valda teorierna något vaga för att 
ge rättvis förklaring åt utbrändhets problematiken. En av teorierna som jag har valt för att belysa 
problematiken kring fenomenet utbrändhet och besvara min frågeställning är, Asplunds teori om 
social responsivitet och Gidens teori om dualty of structure. Utöver dessa har jag inspirerats av en 
mängd olika teoretiker och intressant litteratur däribland Alexander Perski och hans teori om egen 
kontroll[34] och Jürisoo s k teorin om ”Marshmalow organisationen” och hans teorier om infostress 
och teknostress.[35]

 

Social responsivitet - Asplund

 

Utbrändhet har visat sig förekomma främst i storstäderna där framförallt den tekniska stressen är 
främst. Människor som bor i storstäderna är mer benägna till utbrändhet än de som bor på landet 
och storstädernas förorter (Johansson, 1987). Storstadsbon är opersonlig, extremt individualiserad 
och mest underkastad det moderna samhällets inverkan. Man kan referera till Jürisoos teorier om 
infostress och teknostress som orsak till utbrändhet. Dess frekvens i storstaden är förekommande i 
större omfattning.

 

Ser vi  på sociala  responsivitet  i  storstaden så  regredierar  denna lätt  i  asocial  responslöshet  där 
återkopplingen negligeras. Social responsivitet enligt Asplund (1987) syftar till konkreta, pågående 
processer där känslorna bildar en vital del i interaktionen. Begreppet hänvisar också till responsiva 
handlingar inom en specifikt och målinriktad aktivitet exempelvis en anställningsintervju. Konkret 
målinriktad  process  fortlöper  tills  man  kommer  åt  målet  och  sedermera  igångsätter  man  nya 
målsättning. Problemet ligger dock i själva målinriktade processen när svårighet inträder på väg till 
målet.  Personen kämpar men får käppar i  hjulet  under pågående bearbetning.  Pågår situationen 
längre tid kan personen bli känslomässigt och intellektuellt blir utmattning p g a överansträngning 
en naturlig följd.

 

Det konkreta sociala responsiviteten förnyas hela tiden som kan utlösa enformiga aktiviteter för att 
de bringar ingen tillväxt för personen. Om monotonin är uttalad och ihållande kan den leda till 
asocial responslöshet d v s en fåfäng konfiguration av social interaktion.

 

Abstrakt vs konkret

 

Enligt Asplund (1987) blir ingen utbränd så länge den konkreta sidan dominerar över den abstrakta. 
Abstrakt responslöshet syftar till verksamhet utan mål och är ospecificerad. Ingeting produceras, 
interaktionen har  inget  syfte  och  handlar  enbart  om interaktionen i  sig.  Responserna har  ingen 
förankring i sig och de känslor som finns är innehållslösa.[36]

 

Fenomenet utbränning relaterar Asplund (1987) inte till individens känsloliv utan ser utbränningen 
som en konsekvens av drastiska förändringar i individens omgivning och i samhället. Individen är 
på olika sätt avskild från den intima i vardagen och framställs allt mer som abstrakt samhällsvarelse.
[37]

 



Mötet mellan människor är enligt Asplund på intet sätt förutsägbar och disciplinerad utan spontan 
och okontrollerbar. Rutinisering av mötet och möjligheten till prediktion av ett mötes fortlöpning 
och  utgång  motverkas  av  den  sociala  responsiviteten.  Att  förutse  hur  de  medverkande  i  den 
pågående interaktionen kommer att reagera och respondera är svårt. Därmed är det även svårt att 
förutse utvecklingen och slutprodukten av en interaktiv handling. Interaktion av detta slag kan även 
ses som interaktion där en eller samtliga aktörer är opålitliga.

 

När och om vardagslivet uppnår en viss grad av rutinisering och förutsägbarhet kan den sociala 
responsiviteten övergå till asocial responslöshet. Individen utvecklar ytliga relationer utan möjlighet 
till nära kontakt. Några exempel är e-post, telefon, diverse chatt program, och dyl som möjliggör 
alltmer snabba kommunikationsvägar utan nära personliga kontakter som främjar utvecklandet av 
den sociala responslösheten. Det sociala responslöshet leder i sin tur till avtraditionalisering och det 
är denna som Asplund ser som anledningen till att den moderna människan blir utbränd. Utbrändhet 
uppstår  således  när  den  sociala  responslösheten  övergår  till  asocial  responslöshet.[38]Asocial 
responslöshet och avtraditionalisering är dock inte negativa samhälls företeelser i sig.

 

Så länge den konkreta sidan dominerar över den abstrakta anses risken för utbrändhet vara minimal, 
den är dock inte helt utesluten. En balans mellan det konkreta och det abstrakta i samhället och 
individen kan vara en lösning på utbrändhetsproblemet. Genom att individen ger uttryck för det 
abstrakta och göra något konkret av det[39] exempelvis ägna sig åt någon kreativ aktivitet för att ge 
utlopp för det abstrakta. Asplund ger dock inga konkreta förslag på hur man ska gå till väga för att 
uppnå balans mellan det konkreta och det abstrakta i samhället och därmed även i människans liv.

 

Regler och rutinisering - Gidens

 

För att få bättre förståelse om Asplunds teori om det konkreta och abstrakta hänvisa jag till Gidens 
teori  om reflexivitet  och begreppet  the  dualty of  structure.  Enligt  den  här  teorin  existera  olika 
handlings  mönster  endast  som  kognitiva  föreställningar  vilka  bör  relateras  till  de  regler  som 
underlättar  personens  sociala  motiv  och  utgör  en  del  av  personens  resurser.  Reglerna  både  de 
skrivna (konkreta) och oskrivna (abstrakta) kan ses som en del av rutiniseringen av vardagslivet 
vilka skapar möjligheter för individens handlande men även till en viss del begränsar den samma. 
Utformandet av olika handlingsmönster och rutiniseringen i tillvaron ses som förutsättning för att 
personen ska känna sig trygg i sitt vardagsliv så kallad ontologisk trygghet.[40]

 

Förutom regler behöver individen adekvata resurser för att agera i tillvaron och skapa någorlunda 
sammanhållen  struktur  i  livsföringen.  Resurserna  ses  av  Johansson  (1987)  som  medel  för  att 
möjliggöra makt och kontroll samt skapa möjligheter till att påverka sin livssituation åt en önskvärd 
riktning.[41] Jag anser att det handlar mer om att få insikt och kunskap om hur individen själv 
regerar  på överflöd av intryck och snabba oförutsedda förändringar än om att  ha förståelse  för 
existerande yttre faktorer. Detta innebär dock inte att individen ska bortse från att sätta sig in i 
diverse samhällsfrågor och sådant som påverkar ens livssituation.

 

Personen har  inte  absolut  kontroll  över  sina livsprojekt  eller  någon absolut  valfrihet.  Även om 
människor handlar utifrån vissa intentioner så leder inte dessa handlingar alltid till  de mål man 
avsett. Handlingarna påverkas av en rad omkringliggande faktorer och därför är en total kontroll 
över handlingens konsekvenser omöjlig. Människan är å andra sidan inte helt maktlös eller passiv 
offer för krafter som hon inte kan kontrollera.



 

Vi lever i ett komplext och svåröverskådligt samhällssystem där möjligheten att välja livsstilar och 
styra över våra liv är stor. Möjligheten för personen att skapa och upprätthålla goda relationer på 
lokal,  nationell  och global nivå har tilltagit.  Potentialen till  att influera och manövrera sin egen 
livssituation har blivit stora på olika plan, samtidigt som risken att förlora sin identitet har ökat. Det 
essentiella för personen i vårt samhälle är att konstruera någorlunda sammanhållen identitet[42] för 
att  kunna stå emot den yttre  påverkan från samhällets  sociala system. Olika lösningar finns på 
problematiken kring en yttre påverkan i skapandet av en sammanhållen identitet; en del väljer att 
bejaka den kulturella mångfalden och använder olika influenser för att skapa en mångfasetterad 
identitet.

 

Många  känner  sig  splittrade  och  försöker  på  olika  sätt  komma  ifrån  känslan  av  ambivalens. 
Tillvaron kan präglas av sökandet efter auktoriteter som kan erbjuda enkla svar på hur man skall 
leva och handla i vissa situationer. Samtidigt kan man inte bortse från tvivlet att sådana entydiga 
svar existerar. Rutiniseringen av vardagslivet och möjligheten till kontroll över vardagssituationerna 
utifrån individens förutsättningar är viktigt för att undvika och förebygga utbrändhet.[43]

 

Övriga inspirationskällor

 

Här är några intressanta inspirationskällor som kan skänka mer ljus åt utbrändhets problematiken 
och som jag fann intressanta för analysen av intervjuerna. Samtidig har kunskapen jag fått gynnat 
ett ökat medvetande om både individen i sig och individen i organisationen och därmed i samhället i 
stort. Först presenterar jag Perskis teori om balans i tillvaron och hur man uppnår egen kontroll, 
vilket kan anses tillhöra närmare psykologin än sociologin. I andra delen av kapitlet presenteras 
Jürisoos teori om ”Marshmalow - organisationen” som sarkastiskt till fyllest kan appliceras för 
utvärdering av dagens postmoderna samhälle.

 

” …….. gränslösa organisationer skapar utbrändhet när man liksom inte har ansvar 
befogenheter som inte stämmer överens…..”

 

                                                                                                                                                        
                                            (SD)

 

Arbetslivsinstitutets fakta bekräftar om att det rör sig om ett allvarligt problem som samhället idag 
måste ta itu med om vi ska ha någon chans att konkurrera med samhällen ute i den Europeiska 
Unionen. Eller som en av mina intervjupersoner sa:

 

” Jag ser med förskräckelse på att så många kvinnor inte kan komma tillbaka inte hittar sin 
nisch igen och att många kommer tillbaka för tidigt och får sin andra slänga och kan inte alls 
komma tillbaka det har vi inte råd med. Med den utvecklingen att många kommer gå i 
pension och vi kommer att bli så få som behöver försörja resten. Så undra jag hur detta ska gå, 
vård och omsorg, vem kommer att ta hand om våra gamla? Vem kommer att ta hand om våra 
barn, finns det tillräckligt med lärare som också känner ganska stort press av att orka så 
mycket dom ska hinna vara så mycket…”

 



                                                                                                                                                                 
                                   (SD)

 

Perskis teori om egen kontroll

 

Det är lätt att individen kommer i obalans med tanke på de snabba förändringar som den enskilda 
människan utsätts för i ett senmodernt samhälle trots en rutiniserad vardag. Goda regelbundna vanor 
där motion i någon form är inkluderad är ett sätt att förebygga utbrändhet. Ett balanserat liv gynnar 
vår  anpassningsförmåga.  Människan tål  även  avsevärda  påfrestningar  men  bara  om människan 
uppnår  ballans  mellan  att  varva  ner  de  förbrännande  krafterna  och  återuppbygga  förbrukade 
vävnader, enligt Perski. Återhämtning kan vara i form av vila, tid för egna intressen och tillräckligt 
med god sömn. Perski (2002) hänvisar till tre betydelsefulla beståndsdelar som en människas liv bör 
bestå av för att uppnå ett gott balanserat liv. Det handlar om jämvikten mellan vita activa, vita 
contemplativa och sömn.

 

Idag  koncentrerar  människan  och  samhället  sig  främst  på  den  aktiva  delen  av  livet;  arbetet, 
tillverkning och handlande, en del av vår vardag som Perski kallar vita activa. Vita contemplativa är 
den meditativa delen av livet för att få kontakt med sig själv, sin omgivning, naturen och högre 
makter det vill säga tänkandet, viljan och omdömet.[44] Vita contemplativa är en del av vardagen 
som människan inte  ägnar  mycket  tid  till.  Anledningen till  bristen av vita  contemplativa är  att 
individen  helt  enkelt  lider  av  tidsbrist  som leder  till  en  obalans  i  både  kropp,  själ  och  psyke 
eftersom det inte ges tillräckligt tid för helande efter en stressig dag. Dålig sömn, som är resultat av 
för  stressad  tillvaro,  anses  av  Perski  tillsammans  med  oförmågan  att  få  kontroll  över  sin 
livssituation vara främsta anledningen till att människan idag lider av stressrelaterade sjukdomar 
däribland utbrändhet.

 

Egen kontroll menar Perski (2002) handlar om att ha god framförhållning, att ha möjligheten att 
delta i beslutsprocesserna, att ha medel och resurser för att utföra uppgifterna, ha egen budget, bra 
feedback från närmaste medarbetare och chefer, handledning, bra utbildning i boten, kontinuerlig 
fortbildning,  färdigheter  som  passar  i  jobbet.  Om  kraven  på  människan  ökar  behöver  även 
individens makt, kontroll och kompetens öka för att individen ska förbli frisk.

 

Makten över resurserna centraliseras med hjälp av den nya datatekniken i samtidens organisationer. 
Centraliseringen medför den anställde avtvingad eget ansvar och flexibilitet. Den anställde tvingas 
även agera i en omvärld som är i ständig förändring utan möjlighet till påverkan eller/och utan att få 
resurser för att kunna hantera sin situation.

 

De resurser som människor behöver för att klara ett aktivt, utmanande liv är enligt Perski (2002) 
massor  av  kompetens,  kontroll  och  makt  över  sin  egen  situation.  Mycket  stöd,  kärlek  och 
engagemang i sådant som verkligen känns meningsfullt eller få betalt för sådant som är mindre 
meningsfullt för att den anställde ska känna att ens arbete är värderad och uppskattad[45]  är några 
andra komponenter för att uppnå balans i livet.

 



9. Resultat av undersökningen

 

Presentation av intervjupersonerna[46] och deras berättelser

 

 Ålder Civil tillstånd Fritid Yrke

M
I

55 + Frånskild med 
vuxna barn

Aktiv Personal administratör

M
P

35 + Sambo Aktiv Internationell 
ansvarig/PR

S
D

35 + Gift Aktiv Socionom

I
B

50 + Gift och vuxna barn Aktiv Lärare

L
E

50 + Gift och vuxna barn Aktiv VD

H
A

50 + Gift och vuxna barn Aktiv Chef

 

Tabell 1: Presentation av intervju personernas bakgrund

 

 

MI

 

Jag anländer i tid till MI kontor på HJ. Vi har några dagar innan bokad torsdagen 13 mars klockan 
9.00. Det här är min första intervju inför uppsatsskrivandet och spänningen är på topp. Har förberett 
några frågor men sist jag och min handledare taldes vid tyckte hon att jag skulle låta intervju 
personen ”bara” prata. Jag visste att min intervju person har varit sjukskriven p g a av stress, men 
mer än så visste jag inte. Efter ett trevligt bemötande beslutade vi att genomföra intervju på intervju 
personens kontor. Jag överlämnade valet av plats till henne då jag ansåg att det är av vikt att intervju 
personen känner sig bekväm i en redan utsatt situation eftersom ämnet vi skulle prata om var av en 
personlig karaktär. Under intervjuns gång informerade jag att hon skulle förbli anonym d v s hennes 
namn kommer inte att nämnas i mitt arbete och att detta kommer endast att användas för uppsats 
arbetet.

 



MI arbetar på HJ sedan 1989. Hon har två tonårs döttrar och är frånskilt.  Efter sjukskrivningen har 
hon kommit tillbaka till samma arbetsplats. Till en början var hennes arbetsuppgifter delvis 
förändrade eftersom de bytte datorsystem, men senare blev hon uppmuntrad av sin chef att egna sig 
åt personal frågor vilket resulterade till att hon efter en kurs i personal frågor blev personal 
administratör. 

 

Hon har arbetat på skolan i ca14 år men känner sig ändå som nybörjare eftersom det är många som 
har varit med längre. Skola är samhällets stötepelare, anser MI.

 

Till en början arbetade MI som schema ansvarig ett jobb som hon kände till sedan sin tid på en 
annan högskola.  Ett mycket intressant arbete som innebar mycket kontakt med lärarna. MI jämför 
tiden då med nu och tycker att det har blivit en samhälls utveckling i o m datorns intrång. Att alla är 
ständigt uppkopplade och att det är en sådan informations flöde och lätt tillgänglighet utgör en 
påfrestning som människan egentligen inte klarar av i längden. MI ser placeringen av datorn på 
arbetsplatsen och hemmet som främsta anledningen till att stressen har ökat idag. Skillnaden märks 
när dator systemet krånglar. Då börjar hon arbeta i lugnare tempo och prata med dem som är 
omkring.  

 

Datorn har enligt MI ökat tempot inte endast på arbetsplatsen utan i hela samhället. Och i m o detta 
har relationer fått en annan form samt kraven på den enskilda människan har ökat. Konkurrensen 
har ökat på arbetsmarknaden men även konkurrensen och kraven på det privata planen.  ”Man ska 
ta för sig mer idag. Om man inte gör det så anses man vara lite ”bakom”, säger MI.  Själv tycker 
hon inte att det är sympatiskt att bara ta för sig som det så fint heter idag då det oftast saknas 
sammanhang. 

 

Enligt MI är människan idag kluven, hon söker och vill ha trygghet samtidigt som man vill komma 
ifrån begränsningen som skapas av trygghets ramar.  Valmöjligheten finns idag då samhället är mer 
hinderlös, det ligger numera på individen att bestämma och begränsa ramarna.  Det är dessa 
aspekter som MI ser som anledning till utbrändhet.  Att det är kvinnor som drabba mer är det för att 
kvinnan vill idag vara mer självständigt och oberoende men hindras av vissa osynliga strukturer 
som finns i samhället även om samhället idag verkar vara jämställt. 

 

MI ser media som en trend sättare och vägvisare för hur en människa ska se ut, och hur vi ska bete 
oss. 

 

Anledningen till att en person blir utbränd beror på ens hela livssituation men att det är arbetet som 
man släpper taget om sist. Det man kan göra är att förbättra situationen på arbetsplatsen genom att 
ha mer definierade ramar för vad en arbetsuppgift omfattar. Sin egen arbetsplats upplever hon som 
en värld som hon sugs in i så fort hon sätter foten innanför dörren, en arbetsplats med odefinierade 
arbetsuppgifter och mycket människor kontakt. Det är lätt att man ta på sig för mycket ansvar, 
eftersom läraryrket präglas av personliga åtagande kan det vara svårt att sätta gränsen och samtidigt 
känna sig nöjd med det man har åstadkommit.

 

MI blev först sjukskriven 1995 och anledningen till detta var att hon hade hård arbetsbelastning, 
och arbetade övertid samt jobbade hårt under sin semester vilket belastade hennes privata liv. Så 
egentligen hade hon det ganska jobbet både privat och på arbetet, ”jag gick mellan två eldar”, säger 



MI. MI var inte sjukskriven länge, hur länge hon var sjukskriven sa hon inte. Anledningen till detta 
var att hon separerade från sin sambo och var tvungen att arbeta för att klara av den ekonomiska 
biten. 

 

Att komma tillbaka är det inte lätt man behöver stöd från sin chef, man behöver ha kloka människor 
omkring sig, man behöver ha kloka chefer, säger MI. Hon har även känt viss oförståelse av sin 
omgivning, för det är många som tycker att det är ens eget fel. MI vågade trots motståndet från barn 
och släktingar ta steget och flytta ifrån sin man, och göra slut på de relationer som hon tyckte endast 
tog tid och energi från henne och därmed utgjorde hinder för de mål som hon ville uppnå.  Tidigare 
körde hon bara på idag tar hon sig tid att stanna upp och reflektera för ”ingenting löser sig av sig 
självt,” anser MI. 

 

MP

 

Jag anländer något tidigt till mötet med min intervju person MP. Klockan var strax efter 10 då jag 
mötets av ett glatt hej!  ”Ursäkta mig idag har saker inte gått min väg…” Vi småpratar lite på väg 
upp till intervju platsen, som MP hade valt, en lugnt trevligt konferens rum och jag får veta att det 
nästan inte används alls. Vi slår oss ner i vars sin soffa i ena ändan av rummet, nära kontakten till 
det gigantiska bandspelare som jag har fått låna från skolan. Vi skrattar båda åt bandspelarens 
storlek och undrar huruvida skolan inte har bättre mindre bandspelare med mik. Bandet hade rullat i 
par minuter då bandspelaren slutade fungera så att min intervju person tog tag i saken och fixade en 
fungerande bandspelare. Därför kommer jag först kortfattar ange inledningen av intervjun.

 

Jag berättar lite om vad syftet med min uppsats är och får då också veta att MP har sociologi som 
huvudämne i sin utbildning. Kul. Jag informerar MP om att hennes namn inte kommer att nämnas i 
uppsatsen och att delar av intervjun kommer att eventuellt tas upp i min intervju. Men hon känner 
redan till hur det går till vid uppsats skrivande.

 

MP är en 37-åring intelligent, ambitiös och uttrycker sig väl. Det är så roligt att lyssna på hennes 
berättelse. 

 

Enligt MP är det inte enbart arbetet utan hela ens livssituation och det tycker vi båda är jätte viktigt 
att ta upp. MP har alltid varit en hårt arbetande person med många järn i elden och även aktiv på sin 
fritid.  Nu i efterhand efter en längre period av terapi har MP kommit fram till att hon har lidit av 
prestationsångest. MP arbetar som ansvarig för ett internationellt kontor på HJ. Innan det har hon 
arbetat utomlands under några år samt på en annan högskola  och även där med liknande uppgifter. 
Hon tycker att hennes jobb är intressant och fritt, ett nytt område som hon har fått fria händer att 
utveckla och därmed svårt att sätta någon gräns om hur mycket det egentligen behöver göras 
eftersom det inte finns någon som säger till vad som ska göras. Det ligger helt på MP att utveckla, 
utforma och begränsa sina arbetsuppgifter. Hon är noggrann och vill göra ett bra jobb, och det hon 
gör tycker hon kan alltid göras bättre vilket har resulterat i att hon har arbetat mellan 60-80 timmar i 
veckan samt helger då hon varit på tjänsteresor.  Hon har stark vilja och men är aldrig nöjd med det 
hon presterar. Även om hon stressade som hon gjorde så ansåg hon det vara stress av det s k 
positiva typen och den tyckte MP inte var skadlig. MP kollaps inträffade under hennes 
jordenruntresa. Strax innan hon skulle iväg på den resan hade hon separerat från sin sambo efter ett 
långvarigt förhållande samt flyttat till en ny lägenhet samt tagit hand om en omfattande evenemang 
på skolan. Hela sitt liv ända hon var mycket ung har MP bara kört på och inte tagit sig tid att känna 



efter hur hon mår. Och även om hon vid något tillfälle kände att hon behöver ta sig till det så har 
tiden inte funnits där. Samhället vi lever i har de varit viktigt att kontroller sina känslor och agera 
som en glad, prestigefylld och positiv människa vilken MP har försökt att leva efter. Hon är ju 
uppfostrat i en sådan miljö och ärvt dessa normer från sina föräldrar (hennes far var eget 
företagare), med vilka MP har identifierat sig och haft som förebilder väldigt länge men nu insätt att 
hon faktiskt kan välja om. Det oftast omgivningen som ställer dessa krav på individen.

 

Det värsta för MP var att ingen visste vad det var frågan om. Trots många undersökningar och 
läkarbesök så kunde inte de hitta något fel samtidigt kände hon att hon kände sig oerhört trött och 
huvudet inte hängde med riktigt, berättar MP. Hon tappade balanssinnet och orienteringsförmågan – 
”visste inte vilken sida av vägen jag skulle köra”, säger MP. Till slut fick hon diagnosen utbränd 
men även då var det svårt för MP att acceptera.

 

Det var svårt för henne att ändra sitt beteende så hon började köra som hon alltid har gjort men 
insåg att kroppen inte orkade med längre att leva på det sättet. Hon var tvungen att ändra sitt liv.  
Rehabiliteringen innebar till en början mycket sömn och därefter fick hon gå till ett rehab center 
som arbetar med stressrelaterade sjukdomar där hon blev grundligt undersökt samt gick i terapi, 
terapeuten blev som en mentor senare. Hon fick lära att se sig själv utifrån den hon är och inte 
utifrån den hon trodde och önskade vara där har även media spelat en viktig roll. MP hade en bild 
av vad som gör en människa till en lyckad människa och försökt att leva upp till den.  Det var inte 
lätt att ändra den bilden men hon hade insett att den inte var rätt för henne. Privat rensade hon bland 
det närmsta kretsen och flyttade till ett hus på landet. Hon sa upp sitt gymkort och började ägna 
mera tid åt sina hästar och katter och åt träning som är mer inriktad åt harmoni och balans hållet. På 
arbetet har hon fått stöd både från sin chef och arbetskompisarna, men även ekonomiskt. Hennes 
arbetsuppgifter dock framförallt arbetsbördan har förändrats då en person till har anställts på 
kontoret. 

 

MP anser att arbetsmiljön är viktig och att både individen och de ansvariga bör ta ansvar för att 
skapa en bra arbetsmiljö. Tyvärr så kunde inte hon se att ett sådant samspel fanns inom HLK:s 
organisation. HLK är en kreativ miljö där individen har jätte mycket ansvar men ingen följer upp 
arbetet. Hela organisationen präglas av kortsiktighet, ”brandkårs utryckningar” som MP kallar de, 
det görs ingen långsiktig plan på vad individen ska göra.

 

Det har varit en kamp för MP att komma tillbaka till arbetet. Dels har hon haft det struligt med 
försäkringskassa då samspelet mellan läkare, arbetsgivare och kassan inte har varit den bästa och 
MP kände att hon kom i kläm och att alla talade över huvudet på henne och att en del saker som 
berörde hennes rehabilitering fick hon inte ens reda på. ”Man känner sig som en boll som far runt 
mellan olika system”, säger MP. ”Tillslut man tappar sig själv och ställer sig frågan hur mår jag 
egentligen?” …..”Vi följer systemet som talar om hur vi ska göra”, dock anser MP att det är viktigt 
att man börjar arbeta på ett annat sätt i sådana frågor.

 

MP känner att det inte är positivt att bli drabbad av utbrändhet då detta ses med oblida ögon i 
samhället. Man hamnar i ett fack där man anse vara arbetsskygg och inte vill dra sitt strå till 
stacken. MP skämdes för att hon var sjukskriven och berättade inte det för någon på väldigt länge. 
Till skillnad från tidigare då hon var snabb och stolt att presentera sig som MP ansvarig för 
internationella kontoret, hon identifierade sig genom sitt yrke.

 



Till en viss del ha tiden hon haft för sig själv varit nyttig och spännande eftersom hon har upptäckt 
många nya sidor hos sig själv. MP upptäckte sin kreativa sida och började pyssla, dekorera och 
möblera om hemma. Hon har ändrat sitt liv och lever så som hon vill ha det och följer inte med 
strömmen längre. Hon tar tid och tänker efter innan hon tar på sig någon arbetsuppgift eller 
engagerar sig in något/någon. MP försöker nosa fram energi tjuvarna innan hon engagerar sig, 
grunda känslan i magtrakten liksom, sägen MP.   

 

SD

 

Jag anländer till Social Förvaltningens reception 15-20 minuter innan avtalat tid och frågar tjejen 
som sitter där om min intervju person, SD är anträffbar. Efter upprepade försök att nå henne i 
telefon blev jag ombedd att helt enkelt ta hissen upp till våningen där hon har sitt kontor och se om 
hon finns där eller åtminstone få besked om var hon befinner sig. Detta var under den tiden då 
kommun tjänstemännen var i strejk. Väl upp möts jag av en kvinna i fyrtioårsåldern och får 
beskedet att min intervju person inte skulle återkomma innan klockan 17, vilket var nästan två 
timmar efter den avtalade tiden. Jag sa att jag hade bestämt tid och blev ombedd att sätta mig och 
vänta för hon, min intervju person skulle säkerligen dyka upp när som helst. Jag satt och tålmodigt 
bläddrade i en gammal tidning, tror att det var Dagens Nyheter. Fem minuter gick över den avtalade 
tiden och jag antog att hon hade glömt att vi hade avtalat tid och bad om att få lämna ett 
meddelande. Just när jag själv var på väg ut möttes jag av SD vid dörren. Hon valde en kontorsplats 
med inglasade dörrar för intervjun. Alla kontor hade i o f s inglasade dörrar samt en magnifik utsikt 
över Vättern.  Vi förblev ostörda under dryga timmen som intervjun tog. Intervjun flöt på mycket 
lätt och min intervju person var trevlig och villig att dela mig sig av sin erfarenhet.

 

SD har varit långtidssjukskriven sedan 2001 p g a utbrändhets syndrom totalt var hon sjukskriven i 
ca 1,5 år. Hon beskriver sin arbetssituation innan sjukskrivningen som mycket påfrestande. De 
arbetsuppgifter som hon hade innan innebar stort ansvar med svårt definierbara ramar på en 
arbetsplats där de anställda enligt SD:s uppfattning inte hade några befogenheter.  En av 
anledningarna till att de här ramarna saknades var att organisationen hade fått en ny chef som skulle 
strukturera upp organisationen och som hon kom i konflikt och tillämpade diverse påtrycknings 
medel vilket fick henne att må sämre. Den här situationen och det att hon hade svårt att få rätt sida 
på situationen ledde till att hennes tidigare besvär försämrades samt att hon började bli ständigt 
förkyld. Hos läkaren fick hon beskedet att hon hade 50% att överleva och det blev vändpunkten i 
hennes liv. 

 

SD beskriver sig själv som en hårt arbetande kvinna som kommer från en familj som har arbetat 
mycket.  Hon är intelligent och välutbildad, har både socionomförvaltningsexamen och 
sjuksköterskeexamen.  

 

Redan under första sjukskrivningsmånaden märkte hon att det hela berodde på för mycket stress och 
hon började återupptäcka livets goda sidor. Hon fick oerhört bra stöd från många håll.  Hon fick ett 
erbjudande om arbetsträning från en kvinna från kommunförbundet vilket resulterade i en 
praktikplats där hon fick möjligheten att utvecklas samt engagerade sig i nystartad stöd grupp för 
utbrända, där hon fick träffa andra som har varit i liknande situation som hennes. Hon började även 
med fysiska aktiviteter på daglig basis vilket var rena humör höjaren. Fysisk aktivitet i lagom dos, 
frisk luft har antidepressiv verkan på kroppen då serotonin nivån höjs. Vid sidan om träningen hade 
hon regelbunden kontakt med en terapeut. Hennes hälsa kom i balans både fysiskt och psykiskt d v 
s hennes sinnes stämning stabiliserades, men ett problem återstod och det var att hon fortfarande 



inte kunde koncentrera sig – i alla fall inte på samma sätt som innan då hon kunde bara sjunka i en 
stor härlig roman.

 

När hon skulle ta en ny anställning var hon mycket noga med att kolla vad arbetsuppgifterna 
innebär, hur långt hennes ansvar sträcker sig och om det fanns definierade ramar och vilka dessa 
var. Hon arbetar idag på socialförvaltningen. Även om hon är friskskriven har hon lärt sig att det 
inte är över utan att man måste tänka sig för och lyssna på de signaler som kroppen skickar. 

 

Jag uppfattade SD som en person som baserar sin självkänsla efter sin prestationsförmåga.  Citat 
direkt ur intervjun: 

 

"  mitt självförtroende är på topp. Jag vet vad jag fixar, vad jag klarar. Jag tror att jag inte hade 
varit glad att säga vad jag tycker och tänker om jag inte kunde återgå till jobbet. Jag kanske 
hade känt mig som om jag inte vet nånting, för det är mycket svårare att uttala sig om sig själv 
om man inte kommer i en position där man i sin kraft kan känna sig betydelsefull - om man är 
någonting - i det här samhället är vi nånting bara om vi jobbar. Så det är väldigt svårt…”

 

IB

 

Med den svarta bandspelaren i ena handen står jag utanför IB kontor och sneglar på klockan. Hon är 
sen tänk om hon glömt av att vi har avtalad tid idag, tänkte jag. Jag frågar några av hennes kollegor 
men ingen vet var IB är eller när och om hon ska komma. Jag tar det visitkort som hon har stuckit 
under sin namnskyllt på dörren och går fram och tillbaks några gånger utanför kontoret samtidigt 
som jag reagerar på vartenda ansikte som dyker upp. Jag får låna telefonen av kollegan i kontoret 
bredvid och ringer upp IB, får veta av någon som jag tror är hennes dotter att IB är på jobbet. 
”Tack”, sa jag och lade på. ”Men hon är inte på jobbet för jag är här men inte hon”, tänkte jag.  
Äntligen när jag nästan hade gett upp hoppet och var på väg att gå, något besviken och lite trött på 
att jag ska behöva boka en ny tid, så kommer IB in i korridoren. Vi sätter oss på hennes kontor och 
bandet börjar rulla. Jag känner på mig att IB är lika ivrig att berätta som jag är nyfiken på att höra 
på vad hon har att säga.

 

IB är 50 år och har två vuxna barn. Hon är ambitiös, omtänksam, och känslig. Har arbetat på HLK 
sedan 1989, efter att ha genomgått en utbildning i metodik lärare. IB är för övrigt fritids pedagog. 
Till Jönköping flyttade hon 1990 från Linköping vilket innebär att IB pendlade till och från arbetet i 
ungefär 1 år. Vid sidan om sitt arbete var hon aktiv inom facket. IB trivdes bra med sitt arbete till en 
början och hade mycket tid för sig själv och sin familj men inte senare när hon började arbeta heltid. 
Tiden gick mest åt arbete och facklig engagemang. Tiden då HLK gick över till stiftelse var en 
orolig tid för IB då det var något osäkert om i vilken omfattning fritidspedagog biten skulle finnas, 
det innebar viss risk för nedskärningar och det krävdes en del idealt arbete. Samtidigt fick IB ny 
chef vilket bidrog med att hennes tjänst utvecklades och hon fick större ansvar. Dock kände hon att 
hennes kompetens inte räckte till så att hon började studera samtidigt som hon arbetade heltid. Att 
hon arbetade så mycket som hon gjorde bidrog till att hennes relation till partnern förändrades. Hon 
fick dåligt samvete att hon inte kunde ägna så mycket tid åt familjen som tidigare, och för att döva 
det dåliga samvetet började hon göra saker hemma, städa, fixa, ställa upp för barnen så att de inte 
skulle känna sig försummade. Föräldrarna började bli gamla och hennes son hade känslomässiga 
problem vilket hon efter ett tag kände att hon inte kunde hjälpa honom, samtidigt som hon hade 
mycket att göra på arbetet. Den frihet hon kände på sin arbetsplats blev svår att hantera då dom mål 



som ställdes var otydliga samtidigt suddades gränsen mellan hennes arbetstid och fritid. Hon ställde 
stora krav på sig själv samtidigt kom inte så bra överens med sina arbetskamrater.

 

Till slut var hela situationen outhärdlig efter upprepade förändringar inom organisationen kände IB 
att hon inte kunde behärska situationen längre så hon vände sig till dåvarande VD. Hon fick gå hon 
psykolog i ca 1år men fick inte rätt sida på vare sig själv eller sin situation, samtidigt som ägnade 
hon allt mer tid åt sitt arbete, samt engagerade sig i nya projekt och blev bara tröttare och tröttare. 
Med tiden utvecklade hon anorexia och var inte medveten om omgivningen och inte heller om 
hennes förmåga om hur mycket hon kunde klara av. Till slut var hon tvungen att sjukskriva sig för 
att överleva.

 

IB kunde inte koncentrera sig, hon hade förlorad förmågan att ta in det material hon behövde till 
sina föreläsningar och bearbeta den till vettig kunskap. Hon kunde inte heller vistas i rum med 
många människor. 

 

För att komma underfund med sina problem träffade hon en terapeut, dietist samtidigt som ett 
rehabiliterings plan utarbetades för att hon skulle ha en lyckad återgång till arbetet. Hon började 
arbetsträna 25 % genom att fortsätta sina studier. Hon blev medlem i en förening för utbända, och 
på så sätt fick hon träffa andra kvinnor som har varit med om liknande upplevelse.  För det svåra är, 
säger IB, att förklara det hela för någon, att få med sig någon på den här resan. Hon har även hittat 
egna former av rehabilitering på både fysiskt och psykiskt plan; bland annat massage, och Nia.

 

Vid intervjuns tidpunkt hade IB arbetat heltid i ungefär ett halvt år. Återgången till arbetet har inte 
gått helt friktionsfritt. Hon kan fortfarande känna att det är jobbigt ibland att vistas i samma lokaler.  
Hon har reflekterat över sina relationer både på arbetet och privat. Hon har valt om bland sina 
kollegor och övriga vänner och valt bort de s k energi tjuvarna, bl a flyttade hon ifrån sin man. 

 

IB påpekar också att det är en del som bör ändras på både inom HLK då personalen är överbelastad 
och i samhället då det tar alldeles för lång tid innan lämpliga åtgärder vidtas för att få ambitiösa och 
duktiga människor att återvända till arbetet. Samt anser hon att det behövs en tydligare 
arbetsledning för att få bukt på problematiken. 

 

LE

 

Vi träffas vid receptionen på HLK, jag anländer någon min senare än avtalad tid i hopp om att min 
intervju person LE inte gett sig i väg. Vi säger hej till varandra och tar hissen upp till våning 3 där 
vår intervju rum skulle vara. Efter många om och men och letande efter den för detta ändamål 
förbokade konferens rum ringde jag upp den person som hade bokat rummet åt oss för att vi kunde 
inte hitta fram till den. Hjälpen kom och vi visades in till en liten lugn konferens rum.

 

Vi sätter oss på var sin stol och med all respekt för min intervjupersons tid sätter jag igång 
bandspelaren. Hon tittar på mig och frågar om hon bara ska prata rakt ur hjärtat. Jag meddelar 
henne att jag inte har några frågor men under intervjuns gång kan det bli så att jag ställer ett par 
frågor, så ja det gick bra att prata rakt ur hjärtat.

 



Jag uppfattar LE som en begåvad, ambitiös, driftig affärskvinna i 50 års ålder som har arbetat som 
VD på ett mindre IT-konsult företag och varit sjukskriven sedan 1999 för utmattnings depression. 
Arbetet har varit stressigt men det är inte detta som LE tror är anledningen till att hon blev utbränd. 
Det var snarare mer det privata som LE fann svårt att hantera. Hon hade problem med sin yngsta 
dotter samtidigt som hennes relation till partnern inte var den bästa. Hon fick bära hela ansvaret 
själv kring dottern samtidigt som hon hade stort ansvar på sitt arbete.  LE började vantrivas på sitt 
arbete och tyckte att det blev för rutiniserad, samtidigt kände hon att hon egentligen ville engagera 
sig i sin dotter.  Hon hamnade i en rollkonflikt som var allt svårare att hantera. Det hela ledde till att 
hon fick avsäga sig sin VD roll då hon tyckte att hon inte gjorde ett bra jobb, som tillsammans med 
en incident med sin dotter ledde till att hon blev sjukskriven.  Två veckors sjukskrivning räckte inte 
till så tiden bara förlängdes och LE fann det allt svårare att återvända till sitt arbete. 

 

Stress symtom har LE haft hela tiden men hon var inte uppmärksam på dessa förrän senare och då 
förstod hon att hon inte hade mått bra på väldigt länge. Till en början fann LE det svårt att acceptera 
sin situation men hon har lärt sig hantera det med tiden. Hela hennes identitet var skapad kring 
hennes arbete det var där hon ägnade större delen av sin tid, ”75 % av min tid gick till arbetet”, 
berättar LE, ”resten till min familj, och jag hade ingen tid för mig själv”, fortsatte hon.

 

Ett år efter sjukskrivningen återgick hon till arbete men fann att krafterna inte räckte till. Hon insåg 
att hon behövde hjälp med att finna kärnan i sig själv. LE fick erbjudande om att gå i terapi men 
kände att det inte var riktigt det som var hennes grej och sökte vidare. Hon vill ha någonting som 
hon tyckte kunde ge synbar resultat och samtidigt vad roligt. Till slut hittade hon en kurs om 
mentalträning med praktiska övningar som hon gjorde hemma, vilket gav henne både intellektuell 
stimulans samt lugn i själen. En klar förbättring märkte hon direkt. Hon fick tillbaks livsglädjen och 
återgick till sin gamla arbetsplats med en annan roll, som stresscoach. LE kände dock att krafterna 
inte räckte till samtidigt som hon inte fick stöd och uppmuntran från företagets sida.  

 

HA

 

Jag kommer till min sista intervju på Jönköpings Kommun och nästan längtar till att få det 
överstökat. Så jag är hela 20 minuter före avtalad tid. Jag meddelar receptionisten att jag önskar 
träffa HA och att jag har bokat tid med henne. Jag blir ombedd att sätta mig och vänta, vilket känns 
lite jobbigt. Jag sätter mig inte. Tittar runt lite tar lite vatten, det är ju en sån varm dag en riktig 
sommar dag även om sommaren inte riktigt har börjat ännu. Otåligt går jag ut till Akademi 
bokhandeln bara för att få tiden att gå snabbare. När jag kommer tillbaka är den sura kvinnan i 
receptionen mycket mer tillmötesgående och möter mig med ett leende som jag inte bryr mig om att 
besvara. Hon trycker på en knapp och säger att jag kan gå in och att HA finns en trappa upp och att 
hon kommer att möta mig där. Jag går in på statskontoret och en kvinna frågar vem jag söker. Jag 
säger det och hon pekar åt ena hållet med hela handen och jag går i den riktningen. HA ler inte ens. 
Och hon ser inte alls ut så som jag hade föreställt mig henne. Hon frågar om jag vill ha kaffe och 
jag svarar med att jag tar det hon tar, d v s kopp varm the vilket känns märkligt då det var så varmt. 
Hon tar med sig sin kopp ett packet digestive kex, den ekologiska varianten och springer iväg för att 
hämta kopp the till mig. Jag känner på mig att hon är på sin vakt och något stressad. Vi går in i ett 
konferens rum och efter att vi ha satt oss på var sin stol bredvid varandra då eluttaget till 
bandspelaren fanns på den sidan kunde jag börja med intervjun. Rummet har vita väggar och det 
hänger två målningar med abstrakt motiv på. Dom fönster som fanns bakom oss blickade över en 
inre del av byggnaden. Jag sätter igång bandspelaren och HA börjar berätta.

 



HA arbetar på Kommunen och blev befordrat bara någon dag innan intervjun, så hon var på mycket 
bra humör. Hon hade haft stress syndrom ganska länge men reagerade inte på dessa förrän de var 
påtagliga och förhindrade henne i jobbet. Enligt HA:s läkare var stressen arbetsrelaterad och det var 
hon också själv kunde konstatera under den tiden hon var sjukskriven. HA hade problem med 
synen, kunde inte sova och hade vanföreställningar. Hon hade arbetat mycket under många år och 
inte hunnit med de saker som hon innerst inne hade velat göra vid sidan om jobbet. Hon hade inte 
heller tid för att ta hand om sitt känsloliv.  Hon var heltids sjukskriven under ca 14 dagar och sedan 
började öka arbetstiden successivt. När hon kom tillbaka till arbetet först halvtid så ändrades hennes 
arbetsuppgifter till en viss del, då hon inte hade förmågan att hålla fokus på omfattande utredningar 
då hennes koncentrationsförmåga var försämrad. 

 

HA ägnade sig åt avslappning. Det startades på hennes initiativ en avslappnings stund på hennes 
arbetsplats också. Hon var med i en stöd grupp för utbrända, men kände att hon inte hade krafter att 
lyssna på andras berättelse, hon mådde redan dålig och det fick henne bara att må sämre. Så hon 
gick inte dit igen. Hon fortsatte leta och kom i kontakt med någon som tränade Nia och det var en 
träningsform som passade henne. Under sjukskrivningen fick hon mer tid för sig själv och började 
upptäcka nya sidor hon sig själv. Meditation gjorde henne gott. Hon fick även ta sömntabletter för 
att kunna sova. Hon fick bra stöd från sina kollegor, ansåg efteråt att även en grupp för utbrända är 
bra stöd.  För det är svårt att försöka förklara saker för utomstående även om de är ens nära vänner. 
HA tycker att hon var tvungen att förändra hela sitt livs upplägg, och att det inte är någon avslutad 
process.

 

10. Resultat 

 

I  det här kapitlet kommer jag att  presentera resultatet  som har kommit fram från de kvalitativa 
intervjuerna som genomfördes med de sex kvinnor som jag beskrev i förgående kapitel. Kvinnorna 
är mellan 30-60 år, arbetar på Högskolan i Jönköping (3st); Jönköpings Kommun (2st) samt en (1st) 
är  vid  intervju  tillfället  fortfarande  sjukskriven.  Innan  sjukskrivningen  hade  hon  arbetat  på  ett 
mindre IT företag. Samtliga intervjuade kvinnor har drabbats av utbrändhet på ett eller annat sätt. 

 

Jag har i det här kapitlet endast fokuserat mig på den information som är betydelsefull för och på 
något sätt besvarar uppsatsens problemformulering. 

 

Arbetssituationen (Social responslöshet)
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Bild 2:  Intervjupersonerna angav hög arbetsbelastning i  kombination med ingen uppföljning av gjort  arbete som 
mycket stressframkallande orsak. Pågår följande situation under lång tid kan denna resultera i stressrelaterad sjukdom – 
utbrändhet.

 

Anledningen  till  att  en  person  blir  utbränd  har  undersökningen  visat  vara  de  ogynnsamma 
arbetsförhållandena. De diffust uppsatta skiljelinjerna, för vilka arbetsuppgifter som ska utföras, hur 
noggrant dessa ska utföras, hur lång tid man ska lägga på respektive arbetsuppgift, parallellt med att 
ingen följde upp arbetet angavs som skäl till utbrändhet. De kvinnor som hade chefspositioner hade 
potentialen att influera och själva bestämma över sitt ansvarsområde och till följd därav ha kontroll 
över arbetssituationen, dock fanns det ingen som följde upp och gav respons på det utförda arbetet. I 
en sådan situation reagerar vi med att anstränga oss ännu mer i hopp om att någon kommer att 
uppmärksamma  det  vi  har  åstadkommit.  När  responsen  och  belöningen  inte  kommer  blir  vi 
emotionellt stressade. Om den ovan beskrivna arbetssituationen pågår under en längre tid kan det 
leda till utbrändhet. Samtliga intervjupersoner har varit mycket ambitiösa och aktiva. De har ställt 
höga krav på sig själva både yrkesmässigt och privat. Således kan man säga att för att kontrollera 
sin arbetssituation är det viktigt att individen har god självkännedom i den betydelsen att individen 
är bekant med sina begränsningar och mentala kapacitet och anpassar sin arbetssituation därefter. 

 

I organisationer som gör många och snabba förändringar förekommer utbrändhet i högre grad än i 
övriga organisationer. Tre av de intervjuade kvinnorna angav att verksamheten där de arbetade hade 
omorganiserats eller att de hade fått nya chefer som i sin tur kan ha inneburit stora förändringar för 
den anställdes situation. En hade fått en ny chef några månader innan hon blev sjukskriven. Detta 
bidrog till att hennes arbetsförhållanden försämrades ytterliggare då relationen mellan henne och 
den  nya  chefen  inte  fungerade  så  bra.  En  annan  upplevde  att  omorganiseringen  på  hennes 
arbetsplats ledde till mer omfattande arbetsuppgifter och större ansvarsområden för henne. Till en 
början  kändes  detta  stimulerande  men  efter  ett  tag  började  bli  ganska  påfrestande  för  henne. 
Förutom detta hade organisationen bytt ledning vid upprepade gånger. 

 



Personliga skäl (Abstrakt vs konkret)
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Bild 3: Intervjupersonerna angav personliga relationer och bristande stöd under en lång tid från de som en annan orsak 
till stressrelaterade sjukdomar till exempel utbrändhet. 

 

På ett personligt plan har parrelationer som inte har varit givande och stödjande bidragit till att 
kvinnorna blev utbrända.  Samtliga hade brutit  upp från sina tidigare förhållanden. Några av de 
intervjuade kvinnorna uppgav även att  de har haft  sjuka barn eller  nära anhöriga som har haft 
problem innan eller/och under tiden de själva blev sjukskrivna p.g.a. utbrändhet. Detta har också 
varit en bidragande faktor till att kvinnorna har blivit utbrända på en känslomässig plan.

 

Med utgångspunkt i de skäl som kom fram från undersökningen kan man konstatera att utbrändhet 
kan  orsakas  av  intellektuell  och  känslomässig  stress.  Det  är  stor  sannolikhet  att  företeelsen 
utbrändhet  kan  ha  sin  grund i  bl  a  arbetslivet,  under  förutsättning  att  personen  som har  blivit 
utbränd  arbetar.  Det  är  ju  på  arbetet  som vi  vistas  större  delen  av  vår  vakna  tid  och  det  är 
arbetsplatsen som speglar samhällsförändringarna.

 



Återhämtning (Regler och rutinisering)
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Bild 4: Intervjupersonerna angav det vara viktigt att sätta upp gränser i sitt arbete samt välja nya rutiner i att utföra 
arbetet på för en lyckad återhämtning. Samtliga hade gjort  förändringar i  sitt  privatliv då de infört  någon form av 
avslappning och kreativ aktivitet i den dagliga rutinen som också bidrog till en lyckad återhämtning.

 

Beträffande  vägen  tillbaka  så  har  följande  mönster  varit  gemensam  för  alla.  De  viktigaste 
komponenterna som har spelat avgörande roll i utbrändhetsprocessen har visat sig vara frånvaron av 
god  nattsömn  och  meditation.  Den  första  tiden  under  sjukskrivningsperioden  hade  samtliga 
intervjuade personer ägnat sig åt att sova, vila och reflektera. Enligt många forskningsresultat spelar 
sömnen en viktig roll  för återhämtning från utbrändhet.  Kvinnorna har efter  att  de uppfyllt  sitt 
behov av sömn och vila försiktigt börjat söka sig till någon aktivitet, exempelvis motion av lättare 
slag såsom promenader och Nia, en alternativ träningsform där man lär sig slappna av samtidigt 
som man utför olika rörelsen. Att lära sig mental och kroppslig avslappning är också en viktigt bit i 
återhämtningsprocessen,  så  att  utbrändhet  kan  undvikas  i  framtiden.  Några  av  kvinnorna  hade 
successivt gått tillbaka till arbetet samtidigt som de hade inkluderat mental avslappning och motion 
i  sina  liv.  Andra  hade  även  börjat  med  något  mer  kreativt  exempelvis  målning  av  möbler, 
handarbete, inredning och skrivande. Kreativ aktivitet kan ses som ett sätt att ge konkret uttryck för 
det abstrakta inom människan d v s känslor, sinnesstämningar och tankegångar. Att det inte ges 
utrymme till uttryck för ens egen kreativitet kan ses som en av de största anledningarna till att en 
människa blir utbränd. Kreativiteten kvävs av alla krav och måsten, och att man ska anpassa sig 
hela tiden till samhällets förändringar och normer.

 

Vägen tillbaka har visat sig vara en väg till självkännedom och ett sätt att utveckla nya sidor hos sig 
själv samt lära sig något nytt. En av de intervjuade kvinnorna upptäckte att hon kunde faktiskt göra 
en  sak  åt  gången  och  att  hon  kunde  faktiskt  sova.  Hennes  energi  var  begränsad  under 
återhämtningstiden hon fick helt enkelt lära sig konsten att säga nej. Hon blev även mer noga med 
att  ta  reda  på  vilka  arbetsuppgifter  hennes  nya  arbete  skulle  omfatta  och  hur  långt  hennes 



ansvarsområde sträckte sig. En annan kvinna hade funnit ett sätt att kontrollera sin livssituation 
genom  att  sätta  tydliga  gränser  mellan  arbetet  och  det  privata  genom  att  till  exempel  lämna 
arbetskalender på arbetet.  

 

Det  är  viktigt  att  säga att  återhämtningstiden tar  olika lång tid  beroende på utbrändhetsgraden, 
återhämtningsförmågan och anledningen till  att individen blev utbränd. I de här kvinnornas fall 
rörde sig om ca fyra veckor upp till två år. En av kvinnorna återgick inte till arbete, de övriga gick 
tillbaka till arbetsplatsen som de hade innan sjukskrivningen. Arbetssituation hade förändrats helt 
eller  delvis åt det positiva hållet  för majoriteten av kvinnorna.  Om en person upplever den här 
perioden som positiv eller negativ erfarenhet beror på var personen landar och givetvis på vilken 
nivå personen befann sig på innan hon blev utbränd. 

 

Egen kritik av resultatet

 

I resultaten har jag förutom för frågeställningen adekvat information redovisat för aspekter som kan 
vara intressanta och samtidigt vara till hjälp för att få en någorlunda helhets bild på problemet.

 

Undersökningen jag gjorde har sina brister och den är på intet sätt fullständigt på samma sätt som 
resultatet som har kommit fram ur undersökningen kan ha låg validitet med tanke på uppsatsens 
frågeställning. Det är också svårt att säga att de här intervjuade kvinnorna ger en helhetsbild av 
problematiken kring utbrändhet. De är dock högst representativa för just den grupp som drabbas 
mest av utbrändhet d v s ambitiösa, duktiga och intelligenta karriärkvinnor. Med utgångspunkt från 
uppsatsens  syfte  så  är  både  de  intervjuade  kvinnorna  och  resultatet  som har  kommit  fram ur 
undersökningen högst allmängiltiga för denna grupp av kvinnor. Att endast intervjua kvinnor har 
varit ett medvetet val med tanke på att det kvinnor drabbas av utbrändhet i högre grad än män enligt 
undersökningar gjorda av Arbetsmiljöverket (2002). 

 

 



11. Presentation och analys av den kvalitativa datan

 

I det här kapitlet kommer jag att göra presentera en del av den insamlade datan och analysera den 
samma. Det material som jag har valt att presentera speglar vårt samhälle och hur den influerar den 
enskilda individen. Jag vill på intet sätt hävda att denna är för uppsatsens mest adekvata information 
dock åskådliggöra en samhällsproblematik och vad som kan ligga bakom denna.

 

Arbetsbelastning och social responsivitet

 

IT teknikens  framfart  sedan 90-talet  förändrade  inte  enbart  samhället  och  arbetssättet  utan  gav 
upphov till en hel ny livsstil. Den nya informationstekniken har skapat nya möjligheter till att utföra 
en  del  gamla  arbetsuppgifter  mer  effektivt  och  även  bidragit  till  uppkomsten  av  helt  nya 
arbetsuppgifter. Många branscher har hela världen som arbetsfält och IT gör det möjligt att på ett 
lättillgängligt  sätt  komma  åt  aktuell  och  adekvat  information.  IT har  underlättat  och  gjort  det 
möjligt att upprätthålla relationer trots skillnaden mellan tid och rum och bidragit till ökat/minskad 
social  responsivitet.  Det  är  det  positiva  med  IT.  Det  negativa  kan  ses  i  det  ständiga 
informationsflödet som kan bli överväldigande och ibland svårt för en person att begränsa mängden 
av information som personen klarar av att ta emot och bearbeta. Man kan säga att informations 
teknologi  har  varit  en bidragande orsak till  utvecklingen av ett  abstrakt  samhälle  som Asplund 
(1998) skriver om.  Människor läger ner mycket tid åt ”vita activa” på en intellektuell nivå för att 
hinna med och sätta sig in i information av diverse slag som ständigt uppdateras. Oavsätt om vi är 
eller  inte är  medvetna om den mängd av information som vi blir  exponerade för och hur lång 
exponerings tiden är så skickas det kontinuerligt impulser till hjärnan. Utsätts hjärnan för stress i 
stora portioner och under längre tid så kan denna stress orsaka diverse stressjukdomar, exempelvis 
kronisk  trötthet.[47] Samtidigt  som IT-framväxten  kan  ses  som resurs  för  att  möjliggöra  ökad 
kontroll över individens livssituation, framförallt upprätthållandet av relationer, så är det svårt att 
sätta stopp för det aktivitet som hjärnan utsetts för. Risken finns då att hjärnan blir överaktiv av all 
informationsflöde,  som kan vara svårt  att  begränsa,  och efter  ett  tag även svårt  för  hjärnan att 
selektera mellan. Det kan ses som ett tidigt tecken på att en person är på väg att bli utbränd. Hur 
mycket stress en individ kan stå ut med är helt individuellt. 

 

” Detta med tekniken att alla har datorer och alla är ständigt uppkopplade till yttervärlden det 
är ju ett sånt tryck. Så att … jag vet inte egentligen om man pallar med det som människa.” 

                                               

                                                                                                                                                                 
                                   (MI)

 

Arbetsuppgifterna hade inte förändrats mycket efter att MI fick datorn. MI har varit med om datorns 
bidrag till  den revolutionerande förändringen i  samhället  och därmed på arbetsplatsen nämligen 
uppkomsten av IT samhället. Jag såg detta som en mycket intressant aspekt och valde att ägna mer 
uppmärksamhet åt den information som MI lämnade. Jag ansåg att MI:s intervju kunde möjligtvis 
ses som en slags ledtråd till uppsatsens ämne. 

 

MI har upplevt en märkbar förändring i sättet att utföra arbetet på. Speciellt blev det mer uppenbart 
för MI att se hur den sociala responsen förändrades och blev mer fysik, direkt och spontan när 
datorn inte fungerade. Så här svarade hon på min fråga om hon tyckte att det var en positiv eller 



negativ förändring med datorns frammarsch. 

 

”Det är både positivt och negativt.  Det är ju detta som inte är så lättlösligt. Det är ju en fördel 
i att alla har tillgång till allting men det ställer ännu större krav på det egna ansvaret. Det är 
det jag menar är problematiken. Alla dom här möjligheterna som kom att man måste liksom 
själv lära sig att hantera det.  Det är inget lätt det kan bli för mycket. Det finns gränser för vad 
en människa kan orka med.” 

                                                        

                                                                                                                                               
                      (MI)

 

I och med att datorn placerades på arbetet och i många hem så har den varit en bidragande orsak till 
en lägre social responsivitet i den sen moderna samhället och därmed en bidragande orsak till ökad 
stressnivå samt att människor blir utbrända i högre grad.  

 

IT kan även ses som en bidragande orsak till att fler människor känner sig ensamma och skilda från 
sin kropp. Att bli medveten om sin kropp skapar en närvarokänsla och denna medvetenhet kommer 
från direkt samspel med andra människor som befinner sig på samma plats samtidig.[48] Många 
upplever saknaden av intim närhet och har en känsla av själslig tomhet. En slukas upp i en sfär i 
yttre rymden och varken tid eller rum existerar längre. 

 

”….Familjen  blir  isolerad  gentemot  andra  familjer.  Individen  blir  isolerad  mot  andra 
individer. Du har det här på arbetsplatsen också……det finns inte tid att skoja med varandra 
på arbetsplatsen.  Jag mins  när  jag började jobba 1968 så körde man practical  jokes med 
varandra. Det har jag funderat på, vad tog det vägen? …”

 

                                                                                                                                                        
                                               (LE)

 

Empati är ett allt mer okänd begrepp på många arbetsplatser och är idag mycket okänd begrepp, 
tyvärr. Känslan empati har inbegripit artificiell struktur på arbetsplatsen och ges, om man har tur att 
ha kloka chefer, i form av skrivna ordet i ett e-post meddelande.  

 

Samtliga  intervjuade  kvinnor  visade  tecken  på  att  deras  koncentration  hade  försämrats.  Deras 
tankeverksamhet hade blivit långsammare. Personerna hade börjat bli mer medvetna om störande 
yttre intryck som personerna var utsatta för och börjat att kontrollera mängden av yttre intryck. Det 
här kan vara mer intressant ur en psykologisk aspekt. Dock anser jag att det är även intressant ur en 
socialpsykologisk aspekt och därför tar jag upp dessa tankegångar. En ökad social responslöshet av 
artificiell karaktär är en faktor som varje individ får lära sig att hantera utifrån egen förmåga och 
något som ansvariga i organisationen ska ta hänsyn till och bidra med förebyggande åtgärder. 

 

Det  mesta  av  den  direkta  kommunikationen  sker  via  datorn  i  form  av  e-post,  chatt,  korta 
meddelanden, ICQ etc. Ögon kontakt, beröring, kroppsspråk uteblir och risken för missförstånd i 
interaktionen ökar.  Datorn möjliggör endast en intellektuell  uppfattning av den andra personens 



meddelande.  Känt  är  dock  att  nästan  90  %  av  kommunikationen  består  av  kroppsspråket. 
Uppfattningen om personens känslor uteblir inte helt men dessa är svåra att alltid förmedla med 
symboler och ord vilka är enda kommunikationssättet som datorn möjliggör. Här bortser jag från att 
datorn idag kan användas som telefon och web-tv då dessa tjänster inte används så ofta och långt 
ifrån i samma utsträckning som e-post och chatt. Kommunikationen med datorns hjälp utgör även 
en  risk  för  att  man  blir  missförstådd  och  även  missförstår  den  andre.  Många  speciellt  äldre 
behärskar inte den här typen av kommunikation och kan därför känna sig utlämnade och uppleva 
situationen som svår kontrollerbar. Det jag vill ha sagt är att samtidigt som den sociala responsen 
minskar så ökar den s.k. artificiell sociala responsen, som jag tidigare beskrivit och syftar på det 
samspel som sker mellan icke fysikt närvarande aktörer. Vid artificiell social respons är det lätt att 
tydlig feedback uteblir på arbetsplatserna speciellt när den anställde har en ansvarsfull arbetsuppgift 
där bl a individen måste fatta egna beslut.

 

Den anställde påverkas även av teknostress som relaterar till det vardagsbuller som individen är 
utsatt för i sitt dagliga arbete. Detta påverkar prestationsförmågan till det sämre, distraherar och 
försämrar läsförståelsen samt förmågan att lära sig något nytt och lösa problem[49] vilket också 
påverkar  den  social  responsiviteten  negativt.  Informationsstress  uppstår  på  grund  av  det  stora 
mängd information som individen överöses med dagligen: tidningar, tv, radio, alla böcker etc.[50] 
Den  ständiga  tillgängligheten  som  har  möjligtgjorts  i  om  med  det  kommunikation  tekniska 
utvecklingen  bidrar  till  att  allt  fler  och  fler  blir  intellektuellt  utmattade.  Den  intellektuella 
utmattningen är inte enbart orsakad av den kommunikation tekniska utvecklingen utan även av den 
ansträngning som krävs för att kontrollera känslor, arbetssituation och personliga angelägenheter. 
Allt detta leder till utbrändhet.

 

Media, som ett av samhällets sociala responsorier, ger oss en bild av hur den moderna människan 
ska vara till sättet och hur människan ska se ut för att bli accepterad. Det är via media som vi får 
kunskap om relationer mellan människor samt vilka regler som gäller vid social interaktion. Idag 
kan man säga att vi lever i ett samhälle där relationerna har blivit av mycket ytlig karaktär. Jag 
kommer inte att analysera de olika dockosåporna som “Fame Factory”, och “Farmen” bara för att 
nämna några. Det är inte syftet med min uppsats. Dock anser jag att det är viktigt att ta upp även 
media som en orsak till att vi dagligen matas in med information om vad som sker runt omkring oss 
på nästan alla plan och att många fördrar att sitta framför TV istället för att gå till grannen och 
småprata över kopp kaffe. Det jag vill ha sagt är att även media bidrar till skapandet av asocial 
responslöshet då många diskussioner kring fika bordet på arbetsplatsen handlar om olika program 
och har man inte det intresset så hamnar man utanför. 

 

 

”… Det är ett konstlat liv så dom här grundvärdena i livet har man tappat tycker jag. Jag kom 
på ett tecken för ett tag sedan de här dockosåporna som går på TV jag har sett många av dom 
och tyckte ”fasen vad håller dom på med det intresserar mig inte ett dugg” att se det och jag 
funderar på hur folk kan vara fascinerade av det här. Det är ganska enkelt därför att idag har 
du ingen kontakt med dina grannar du har ingen aning om hur de har det hemma hur de har 
möblerad eller hur det ser ut. Detta är jag helt övertygat om att jag har rätt, därför att det som 
händer då är att när du spelar upp en dokusåpa på TV så blir väldigt nyfiken på hur dom här 
människorna har det hur deras relationer ser ut så det som du gick till grannen för och satt och 
prata skit om det ersätter man idag med de här dockosåporna. Det är också anledningen till att 
det där socialkontakten försvinner mer och mer mellan alla människor…”

 



                                                                                                                                                        
                         (LE)

 

Personen isolerar sig och känner inte av gemenskapen vilket kan leda till  all övrig respons och 
feedback också uteblir. Därför är det viktigt för överordnanden och de ansvariga på arbetsplatsen att 
göra skillnad mellan person och sak d v s vem personen är och vilka arbetsuppgifter denna utför. 
Personen  är  inte  sina  arbetsuppgifter,  dock  är  det  en  fördel  om  den  personliga  lämpligheten 
överensstämmer till viss del med de tilldelade arbetsuppgifterna. Detta är särskilt viktigt vid valet 
av rätt rehabiliterings åtgärd. Det är också viktigt att skilja mellan arbetet och det privata även om 
dessa påverkar varandra fungerar det inte på arbetet så kan det privata bli lidande och vice versa 
uppstår det konflikter på privat plan så påverkar detta ens arbete, den anställde kan till exempel 
prestera sämre. Vi kan inte bortse från faktumet att en människas liv idag handlar till störst del av 
arbetet och det är på arbetsplatsen som vi tillbringar större delen av våra vakna liv. 

 

Hur många gånger har du suttit på ditt arbete och önskat att någon ansvarig kom och gav besked om 
huruvida du gör bra eller mindre bra ifrån dig?  De flesta av intervjupersonerna angav detta som ett 
problem på arbetsplatsen och ett bidragande orsak till utbrändhet. Det finns inga givna ramar för var 
ens ansvarstagande sträcker sig och på en sådan arbetsplats där allt är tillåtet så länge man gör ett 
arbete kan känslan av frihet bli ens fängelse. 

 

”Det är upp till den personen som jobbar att bestämma liksom vad vill jag göra hur mycket 
ska jag göra å så….Problemet är att det finns inga ramar någonstans för hur mycket och vad 
som ska göras utan det är den personen som jobbar där som utformar det hela ..”

 

                                                                                                                                                                 
                                   (MP)

 

 

”man hade hur mycket ansvar som helst men inga gränser eller befogenheter vi hade inga 
befogenheter men vi skulle ta ansvar för allt jag fick under den perioden”

 

                                                                                                                                                        
                         (SD)

 

 

Enligt Gidens (1997) har vi människor skapat gemensamma osynliga verklighets ramar och normer 
som underlättar samspelet mellan människor. I sin tur skapas de oskrivna ramarna och normerna i 
samhället genom interaktionen mellan människor. Hur individen uppfattar de rådande strukturerna 
är  beroende  av  var  och  ens  kulturella  och  sociala  bakgrund.  Därför  är  det  mycket  lätt  att 
missförstånd uppstår då individen får/ger otydlig social respons eller respons som anses vara ”fel” 
av samhället. I värsta fall får individen kanske ingen respons alls. Med missförstånd här menar jag 
att en person inte får den respons personen förväntar sig i interaktionen på grund av kulturella och 
sociala skillnader.

 



”…. Jag kan gå tillbaks till hur mina farföräldrar hade det. Framåt åtta nio på kvällen hade 
man  inte  så  mycket  aktiviteter  längre.  Man  hade  dåligt  med  elektrisk  ljus  det  blev  mer 
naturligt att man tog det lugnt på kvällen och helgen. Då var inga affärer öppna på söndag till 
exempel man hade inget val utan man var ju tvungen att  umgås med familjen eller träffa 
vänner. Man hade det här i sig att man skulle ta det lugnt på söndagen.  Fortfarande idag så 
kan man jobba dygnet runt om man vill. …” 

 

                      
                                                                                                                                                        
                      (LE)

 

Detta leder till emotionell stress och avtraditionalisering, individen ger upp sina grund värderingar 
och försöker anpassa sig till  olika situationer,  utan att  först  ta reda på sina egna önskemål och 
ambitioner. Kontrollen över sitt beteende och andras respons på detta blir väldigt liten, om personen 
inte är medveten om sin egen och andras kulturella och sociala bakgrund. Detta leder till mental 
stress och kan ses som en av anledningarna till utbrändhetssyndrom t ex depression. Värderingar 
kan dock läras  in  och på  så  sätt  underlätta  samspelet  mellan individer  genom att  både  ge och 
förmedla tydlig socialrespons som leder till att personen får mer kontroll över situationen.

 



Rutinisering och sammanhållen identitet - ur ett kvinnoperspektiv

 

De krav vi ställer på oss själva ökar i takt med de krav som det moderna samhället ställer på oss. Vi 
avvarar mycket lite tid till återhämtning och reflektion. Vita activa tar stor plats i vår vardag som 
kan leda till att en person blir överväldigat av den yttre påverkan och inte tar sig tid till att reflektera 
och uppmärksamma kroppens signaler. Samhället erbjuder oss stora möjligheter till att påverka och 
forma vår livssituation på olika plan, samtidigt som risken att förlora sin identitet blivit större, enligt 
Gidens  (1997).  Det  essentiella  för  personen  i  vårt  samhälle,  enligt  honom,  är  att  konstruera 
någorlunda sammanhållen identitet för att kunna stå emot dem olika yttre påverkan. 

 

”För min del var att jag hade lyckats med att utplåna min egen personlighet om det finns nåt 
eget jag så fanns inte det kvar. Jag hade ägnat 75 % av min tid på jobbet och resten av min tid 
gick åt till att försöka reda ut mina familjeproblem. Jag hade aldrig en timme för mig själv 
eller hade … det måste man ta sig men jag hade inte förståndet att ta mig den tiden. Jag viste 
inte vem jag var när jag blev sjuk…”

 

                                                                                                                                                                 
                                                         (SD)

 

Uppfattningen  av  kvinnornas  roller  i  samhället  har  förändrats.  Idag  är  kvinnan  karriärinriktat 
individ som vill dela hushållsuppgifterna och barn omsorgen med mannen. Hon strävar efter allt 
mer jämställdhet och jämlikhet med mannen i både arbetsliv och hem. Detta har lett till förändringar 
om  uppfattningen  av  de  ursprungliga  könsrollerna  nämligen  att  mannen  är  den  som  står  för 
försörjningen  och  kvinnan  för  hushållsarbetet  och  barnomsorgen.  En  kvinna  anses  vara  och 
uppfattas som det mjukare könet som ska visa förståelse, omhänderta och ställa upp. 

 

Olika kulturer har olika syn på könsrollerna vilket man bör ta hänsyn till när man behandlar denna 
aspekt. Vi lever i ett modernt samhälle där det är svårt att komma bort från den djup grundade 
samhälls  synen på kvinnorollen.  Många kvinnor  kan fortfarande uppleva att  det  är  de som har 
ansvaret för hemmet; dels för att dem är uppfostrade på det sättet men även för att det här synsättet 
är  alldeles för väl förankrad i  samhället.  Det kommer att  ta många generationer till  denna bild 
kommer helt och hållet att förändras – om den någonsin kommer att göra det. 

 

Kvinnan  bör  enligt  många  kunna  klara  av  många  olika  roller  under  dagen;  det  är  rollen  som 
yrkeskvinna, mammarollen, älskarinna rollen, etc. Rollen som yrkeskvinna är den roll som kvinnor 
prioriterar idag och det är den som man tror sig blir uppskattad för. Kvinnor kan känna att samtliga 
roller bör utföras och uppfyllas på bästa möjliga sätt, om inte så kan kvinnan känna sig misslyckad 
och drabbas av prestationsångest, men även känna skuld och skam. 

 

När kvinnan känner att hon inte kan leva upp till de här kraven kan hon känna skuld inför sig själv 
för att inte ha presterat lika mycket som hon har önskat och skam inför omgivningen för att hon kan 
bli sedd som någon som inte ha lyckats i andras ögon. 

 

” … Jag har haft en bild av mig hur jag har velat och vetat hur en människa ska vara för att 
vara lyckad. Idag när man öppnar alla dagstidningar så står det Tina 35 VD för sover bara 6 



timmar per natt hon hinner med att vara VD är 5 barns mor tränar är engagerad i det här och 
liksom kändes som misslyckande att inte kunna svara upp till den här bilden som jag vill ha 
av mig själv som jag hade skapad av mig själ…” 

 

 (MP)

 

Situationen kan ungefär vara liknande för mannen. Kraven på mannen har ökat i hemmet samtidigt 
som han känner sig skyldig till att stå för den största delen av familjeförsörjningen. Inom många 
yrken  är  det  fortfarande  mannen  som tjänar  mer  än  kvinnan  så  att  mannen  kan  ses  som den 
huvudförsörjaren i familjen är kanske inte så främmande för många. Förstår man detta så kan det 
vara lättare att uppnå en tillvaro som är mer strukturerad och därmed lättare att kontrollera. 

 

Man  kan  ana  en  tendens  till  viss  orimlighet  i  de  ställda  kraven.  Vi  lever  fortfarande  i  ett 
mansdominerat samhälle även om vi har kommit en bit in i 2000-talet och detta kan ha orsakat den 
rådande oförståelsen för de krav som samhället ställer på kvinnan. Många ambitiösa, duktiga och 
karriärs orienterade kvinnor upplevs lätt som hot mot de djupförankrade samhälls värderingar om 
skillnaden mellan könen.

 

”…..Jag ställde honom mot väggen, ganska många gånger. Jag hade en kollega till som gjorde 
detta. Hon hade en position som var i ledningsgruppen så hon blev inte lika utsatt som jag…. 
men för mig så….i en rum så hotade han mig, fysiskt med stryk….Han gjorde aldrig detta 
men han sa att jag skulle passa mig…”

 

                                                                                                                                                        
                                               (SD)

 

Som jag tidigare har sagt är  det sällan endast arbetet som är anledningen till  att  en person blir 
utbränd. Det privata livet och personligheten spelar också stor roll. Jag har också tidigare sagt att 
det är kombinationen av alla de här tre aspekten som leder till att en person tappar fotfästet och blir 
utbränd. För att den privata och arbetet ska fungera så krävs det att konflikter löses friktionsfritt och 
att det råder viss balans mellan tiden som individen lägger på arbetet och den tid som läggs på det 
privata livet.  Tyvärr är samhället idag inte uppbyggt enligt den här premissen. Idag lever vi  ett 
resultat inriktad samhälle där tillväxt och näringsliv prioriteras högt. Och vem bidrar till detta om 
inte  den  arbetande  människan?  När  dessutom  kraven  från  det  privata  livet  höjs  när  en 
familjemedlem blir sjuk kan det uppstå känslomässig konflikt inombords. 

 



”…..på sommaren så var det fler olika omständigheter privat och bl.a. så var det också så min 
son som hade flyttat hemifrån och hade bott hemifrån i några år kände sig väldigt orolig och 
mådde inte så gott……Han hade slutat att plugga och han trivdes inte på sin arbetsplats. Och 
han ringde och var jätte lessen och sådär.  Jag kände att till slut att jag hade inget mer att ge 
jag kunde inte hjälpa honom……”

 

                                                                                                                                                        
                                               (IB)

 

Det är mycket att göra på ens arbete samtidigt som det är ens barn som behöver omhändertas och 
man känner sig splittrad och prestationsångesten blir  ett  faktum. Om detta  har pågått  under en 
längre period är det lätt att man bara kör på tills det inte går längre. 

 

Analys sammanfattning

 

Utifrån  materialets  analys  kom  jag  fram  till  att  kvinnor  blir  utbrända  på  grund  av  dels  den 
avtraditionaliserade  social  responsivitet  i  samhället  och  därmed  på  arbetsplatsen.  Jag  anser  att 
anledningen till att kvinnor drabbas av utbrändhet i större grad än männen i den ökade IT-artificiella 
sociala responsiviteten där intrycken upplevs idag mer på en mental nivå än fysisk nivå. Det var den 
ena anledningen. Den andra anledningen ligger i de höga krav som samhället men även kvinnan 
själv ställer på de olika roller som hon måste inta i sitt liv, samt uppnå en balanserad tid fördelning 
till de olika rollerna. Svårigheten ligger i att kvinnan vill vara ekonomiskt oberoende mannen och 
därför tvingas prioritera arbetet,  med vilket hon identifieras med. I sin tur prioriteringen av ens 
arbete leder till dåligt samvete om hon inte anser ägna familjen den uppmärksamhet den kräver. Det 
kan  vara  svårt  att  uppnå  helt  smärtfritt  och  utan  uppoffring  en  sammanhållen  identitet  om 
familjelivet  skiljer  sig  från  ens  yrkes  val  på  en  intellektuell  nivå  men  även  om kvinnan  själv 
kommer  från  familjeförhållanden  som  ligger  på  en  annan  social  och  intellektuell  nivå  en  det 
kvinnan strävar efter. Den sociala och kulturella bakgrunden spelar också roll vid utformandet av 
kvinnans  identitet  då  den  blandas  och  påverkas  av  samhällsutvecklingen i  vilken  den  moderna 
kvinnan vill ta del av och vara en del av.



12. Diskussion

 

Resultatet av undersökningen visar att utbrändhet inte är enkel fenomen som kan förklaras och lösas 
över kopp kaffe hemma hos sin bästis. Inte så överraskande nog har den visats sig vara ytters 
komplexa fenomen som kan vara svår att undersöka då samhället ständigt förändras. En växande 
problem som tyvärr inte finns någon enkel lösning på i dagens postmoderna samhälle. Lösningarna 
om de finns hittas enklas av den drabbade och kan genomföras tillsammans med stöd från 
arbetsgivare, familj, handläggare, terapeuter, etc. dock krävs det kunskap om problemet a och o för 
att finna den. Rådande situationen i samhället tyder på brist av kunnig personal och det tar lång tid 
innan några åtgärder ställs i kraft.  Mycket tyder på att människan idag är överbelastad och upplever 
lätt stress i krävande situationer, inte mindre p.g.a. teknologins utveckling och behovet av att hitta 
allt snabbare lösningar till genvägar i kommunikationen på distans. Infostress verkar vara ett klart 
bidragande orsak till ökningen av utbrändhets problematik i landet. Nu är det inte enbart datorn som 
används för att snabbt få och ta emot information. Vi alla vet dock att med datorns frammarsch på 
arbetsplatserna under senare delen av 80-talet har det bidragit inte enbart till effektivisering av 
arbetet men också till höjda krav på individens prestations förmåga. Information teknologins 
utveckling går i rasande fart vilket är för många svår att följa. Så fort individen anpassat oss är det 
dags för en ny mer effektiv pryl när förändringarna följer tätt efter varandra. Som ett exempel på ett 
institut som speglar det komplexa samhället är ”Marshmalow-organisationen” där djungelns lag gör 
sig gällande dock på mer civiliserad nivå. 

 

Arbetsplatsen påverkas av samhällets regler och förändringar. Sker det många förändringar i 
samhället så blir det automatiskt att detta påverkar allt som omfattas av samhället och däribland 
arbetsplatsen. Kan samhället ses som en ”Marshmalow organisation” idag? Många snabba 
förändringar, Euro valet har vi inte ens hunnit återhämta av så har vi ett annat val om vilka som ska 
sitta i parlamentet. Även om motståndet är stort så finns det inget återvändo och detta retar många 
motståndare till hela EU konceptet. Regler, lagar finns, men det är inte alla som känner till dessa 
och därför svåra att tillämpa. Samma gäller arbetsplatsen, hur många arbetsgivare känner till LAS? 
Hur många följer den? Mycket bestäms på en nivå som man inte har tillgänglighet till utan man få 
bara vara med och ta ställning utifrån regler som bjässarna har luskat fram under många timmars 
malande sammanträden – och man vet hur sådana sammanträden går till. 

 

Idag råder det stort okunskap inom området utbrändhet och denna okunskap bidrar till att många 
duktiga personen kommer i kläm på sina arbetsplatser. Arbetsförmågan kan ha förändras helt eller 
delvis  för  den  utbrände.  Stor  förståelse  och  vilja  till  att  förändra  arbetsförhållandena  för  den 
utbrända person som är på väg tillbaka krävs för en lyckad återgång. Många gånger är det svårt för 
den drabbade att återvända till precis samma arbetsuppgifter, utbrändheten kan ha orsakats av just 
de arbetsuppgifterna, d v s arbetsuppgifter där den anställdes kompetens och personliga lämplighet 
inte kommer till sin rätt. Det är just på den här planen som det lätt uppstår konflikter mellan den 
anställde och beslutsfattarna. I vissa fall krävs det omplacering och/eller helt nya arbetsuppgifter 
utifrån den anställdes personliga lämplighet, kompetens och arbetsförmåga. 

 

En s k rehabiliteringsplan  kan underlätta återgången till arbetet samtidigt som det kan förhindra att 
personen  får  ett  utbrändhets  återfall.  En  individuell  rehabiliteringsplan  hjälper  till  att  få 
helhetsperspektiv på situationen som den utbrända individen befinner sig i och därmed underlättar 
valet  och  planeringen  av  rehabiliteringsåtgärderna.  Det  är  inte  sällan  en  individuell 
rehabiliteringsplan lätt  avfärdas och hamnar långt ner på de beslutfattarnas prioriterings lista på 
grund av att företagets ledning är till största delen resultatorienterad och inte har tid för frågor som 
berör personalens välmående. 



 

För den som är utbränd är vägen tillbaka en lång och svår kamp på både arbets- och personlig nivå. 
Det krävs förståelse och samarbetsvilja från omgivningen, från kollegor och överordnade samt från 
alla övriga inblandade, för en lyckad återgång till arbetet men även från den utbrända individens 
sida. 

 

 



13. Reflektion

 

Uppsatsens disponering och bearbetning har varit ett mödosamt arbete samtidigt intressant och 
spännande. Jag kan inte direkt säga att undersökningen har givit några revolutionerande resultat och 
svar på problematiken men förhoppningsvis en bild av att det rör sig om ett komplext och inte så 
lättövergripligt samhälls fenomen. 

Jag vill tack också passa på och alla som har varit till hjälp och inspiration under uppsats arbetet. 
Tack!

 

                                                                                                                                                        
                      Valentina Stefanoska

                                                                                                                                                        
                      Jönköping 2004-06-02
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