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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att undersöka den individuella upplevelsen av utmattningssyndrom hos 

åtta stycken kvinnor som arbetar eller har arbetat som gymnasielärare. Studiens 

metodologiska utgångspunkt var en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes med åtta kvinnliga gymnasielärare. Intervjuerna genomfördes i och runt 

Göteborg i Sverige. Urvalskriterierna för respondenterna var att de antingen arbetade i nuläget 

eller hade arbetat som gymnasielärare i minst två år, definierade sig som kvinna, var 

tillsvidareanställd och hade varit sjukskriven för utmattningssyndrom i minst en månad. 

Intervjuerna inspirerades av Shirom-Melamed Burnout Questionnaire. Resultatet visade att 

samtliga respondenter upplevt håglöshet, fysisk utmattning, kognitiv trötthet och spändhet 

före, under och efter diagnosen. Resultatet visade också att spår av utmattningssyndromet 

fanns kvar hos alla respondenter. Respondenterna upplevde främst att de symtom som 

kvarstod var kognitiv trötthet och fysisk utmattning. 

 

Nyckelord: Utmattningssyndrom, kvinnor, lärare, burnout, fatigue syndrome, 

utmattningsdepression  
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Introduktion 
 

Sedan slutet av 1990-talet har det skett en dramatisk ökning av långtidssjukskrivningar på 

grund av psykisk ohälsa (Glise, 2007). Ökningen gäller främst kvinnor i den offentliga 

sektorn och det finns indikationer på att det beror på arbetsrelaterad stress (Rydmark m.fl., 

2006). Dessutom har samhällsklimatet blivit hårdare och en ökad press på individuella 

framgångsprestationer har tillkommit. Sociala och förebyggande insatser borde ordineras mer, 

istället för mediciner, men det har skett stora ekonomiska neddragningar under denna tid 

vilket fått konsekvenser för välfärdssystemet och minskat möjligheterna för insatser som 

dessa (Folkhälsorapport, 2005).  

 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg (2006) har lyft fram att arbetsplatsen gått 

från att vara en plats där den anställda jobbar nio till fem till en gränslös och flexibel 

arbetsplats där den anställda förväntas arbeta på ett icke-traditionellt sätt. Det kunde handla 

till exempel om att vara tillgänglig och förväntas svara på mail och telefon dygnet runt. Detta 

nya arbetsliv ledde till en ökad kontroll och frihet för den anställda, likaså kunde stress och 

trötthetskänslor upplevas (Allvin m.fl., 2006). Ökad stressnivå verkade speciellt gälla 

människovårdande yrken som innefattar både kontakt med och ansvar för andra människor, 

som t.ex. skolpersonal och vårdyrken (Glise, 2007).  

 

Enligt WHO var stress ett av våra största hot. Återhämtning var en mycket viktig 

skyddsfaktor och brist på återhämtning tredubblade risken för ohälsa hos kvinnor vilket kunde 

leda till utmattningssyndrom. Begreppet utmattning var brett och hade flera innebörder och 

definitioner. Krauklis och Schenström (2001) menade att definitionen av begreppet är så stort 

och oklart att det finns en stor risk för att de som drabbas av detta tillstånd inte får det stöd 

och den hjälp de behöver. Begreppet utbrändhet menade de var legitimt att använda vid 

allvarliga tillstånd av stresskollaps med oförmåga till arbete. Däremot stod de inte bakom att 

använda samma begrepp vid symtom som irritation, sämre koncentrationsförmåga och trötthet 

(Krauklis & Schenström, 2001).  
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Begreppet utbrändhet dök upp på 1980-talet. Då förknippades det till en början med 

“jagsvaga” grupper. Med detta menades oftast kvinnor eller personer som arbetade i 

kvinnodominerade yrken. Inledningsvis fick inte begreppet så mycket uppmärksamhet, men 

det blev allmänt känt 1997 då arbetsorganisationen istället för individen blev den tänkta 

sjukdomsorsaken (Johannisson, 2007).  

 

Socialstyrelsen (2003) har fastslagit att definitionen utmattningssyndrom bör användas så 

länge depression inte är inblandat i sjukdomsbilden. Kriterier för depression bör prövas först 

för att utesluta depression. Resultat av vetenskapliga studier tillsammans med klinisk 

erfarenhet har pekat på att psykisk ohälsa som är arbetsrelaterad ofta är ett resultat av en lång 

process. Processen förde med sig både fysisk och psykisk problematik. Den kunde pågå i 

flertalet år och ofta började den med smärta i rörelseorgan, spänningstillstånd och trötthet. Det 

var vanligt att det senare tillkom fysiska symtom som smärta och tryck över bröstet, yrsel och 

magproblem. Individen upplevde en tilltagande utmattning, både fysiskt och psykiskt. I 

samband med detta blev många individer nedstämda. Om de då uppfyllde kriterierna för en 

egentlig depression kunde detta bli sjukskrivningsdiagnosen (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Vidare menade Socialstyrelsen (2003) att det ofta sker en akut försämring av tillståndet. 

Drabbade individer kunde beskriva att de kändes som att de har “gått in i väggen” och 

symtomen var ofta synliga i form av kognitiva eller emotionella koncentrations- och 

minnesproblem. Det fanns många olika begrepp för detta tillstånd. Om depression fanns med i 

bilden skulle diagnosen egentlig depression med utmattningssyndrom (utmattningsdepression) 

användas. Om tillståndet var lättare men ändå berodde på arbetsrelaterad psykisk ohälsa och 

inte uppfyllde kriterierna för depression eller utmattningssyndrom kunde diagnosen 

maladaptiv stressreaktion användas (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Mitchell m.fl. (2009) har gjort en metaanalys av depressionsliknande tillstånd i primärvården. 

Resultaten visade att i den kliniska bedömningen har allmänläkare haft svårt att korrekt 

diagnostisera depressionsliknande tillstånd. En undersökning visade att en motiverad 

allmänläkare diagnostiserade cirka hälften av fallen korrekt. Det argumenterades för att det 

inte behövde bero på läkarnas kompetens utan snarare att patienterna sökte för diffusa 

anledningar som smärta och värk. Resultaten visade även att den psykiatriska diagnostik som 
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användes inte var optimal, därför att psykiatrin inte enats om en definition av begreppen vid 

dessa tillstånd (Mitchell m.fl., 2009).  

 

Samtidigt har försök till kategorisering av depressionsliknande tillstånd gjorts. Jovanovic m.fl. 

(2011) menade att det var symtombilden som skiljde utmattningssyndrom från depression. 

Denna skillnad bestod i kvarstående uttröttbarhet, kognitiva problem och stresskänslighet när 

depressionssymtomen avvikit. Vid depression handlade det om ett episodiskt förlopp och vid 

utmattningssyndrom skedde ofta en akut försämring och tendens till kronicitering. Därför har 

effekten av antidepressiv behandling varit osäker vid utmattning (Jovanovic m.fl., 2011).  

    

Socialstyrelsen (2003) menade att orsaken till utmattningssyndrom inte nödvändigtvis 

behövde vara arbetsrelaterad. Det kunde lika gärna bero på andra typer av påfrestningar som 

pågått under längre tid. Exempel på dessa var långvariga relationsproblem eller arbetslöshet. 

Varför sjukskrivningar relaterade till stress ökat kraftigt är omdiskuterat. Inom området har 

det föreslagits att förändringar i arbetslivet som t.ex. omorganisationer och neddragningar, 

vilket lett till ökad arbetsbelastning skulle kunna vara orsaken till den stressrelaterade ohälsan. 

Samtidigt fanns det många som hävdade att det var förändrade prioriteringar mellan fritid och 

arbete, förändring i livsvillkor och ökat informationsflöde som var orsaken (Socialstyrelsen, 

2003).  

 

Holt m.fl. (2015) menade att individens kognitiva värdering av situationen var av betydelse 

för upplevelsen av stress. Författarnas definition av stress var bland annat att individen hade 

en upplevd obalans mellan krav och förmåga att hantera desamma. Stressen kunde vara 

positiv så länge förmågan att hantera den översteg utmaningens krav. Men när kraven inte 

motsvarade förmågan att hantera desamma blev stressen negativ. Endokrinologen Selye 

(1976) var bland de första som studerade kroppens responser av stress. Han beskrev det 

generella adaptionssyndromet (GAS), som är ett fysiskt responsmönster för starka och 

långvariga stressorer. Selye upptäckte att oavsett stressor/er skapades samma fysiologiska 

responsmönster, vilket beskrevs i följande punkter:  
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• Alarm - Det sympatiska nervsystemet skapade ökad arousal. De initiala symtomen som 

kroppen upplevde under stress återfanns i detta stadie. “Fight-or-flight”-responsen, 

kroppens psykologiska svar på stress, aktiverades. Den förberedde individen på att antingen 

fly eller försvara sig själv i en hotfull situation. De fysiska symtomen var att hjärtat slog 

snabbare, kortisol och adrenalin som ökade energinivån utsöndrades.  

 

• Resistens - Det endokrina systemet frigjorde stresshormoner för att anpassa individen till 

ökad “arousal”. Kroppen justerade kortisolnivåerna så att de blev lägre. Hjärtat började slå i 

mer normal takt och blodtrycket började sjunka. Samtidigt som kroppen började återhämta 

sig så fortsatte den att vara på högspänning ett tag. Om stressen och den hotfulla situationen 

inte längre var ett problem började kroppen reparera sig. Om den stressfulla situationen 

fanns kvar en längre period fortsatte kroppen att vara på högspänning, anpassade sig och 

lärde sig leva med en högre stressnivå. I det här stadiet gick kroppen igenom förändringar 

för att försöka hantera stressen. Kroppen fortsatte att utsöndra stresshormoner och 

blodtrycket var fortsatt förhöjt. Om detta stadie fortsatte för länge utan möjlighet till 

återhämtning kunde det leda till utmattning. Symtom i detta stadie var irritabilitet, 

frustration och försämrad koncentrationsförmåga.  

 

• Utmattning - Det här stadiet var resultatet av långvarig stress. Att vara under en stressfull 

situation under en lång period kunde göra att fysiska, emotionella och psykiska resurser 

hamnade i ett läge där kroppen inte längre hade förmågan att motverka stress. Det var 

vanligt att personen som var drabbad upplevde sig vara i en hopplös situation. Symtom i 

detta stadie inkluderade ångest, minskad stresstålighet, fatigue och utmattning. De fysiska 

effekterna har beskrivits som att immunsystemet försvagas och ökade risken för 

stressrelaterad sjukdom. Binjurarna förlorade sin förmåga att fungera normalt.  

 

Selye menade att kroppens svagaste system kommer att bli mest påverkat och att kroppens 

system kan kollapsa till följd av GAS, vilket kan resultera i sjukdom och död (Holt m.fl, 

2015). 
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Maslach beskrev i “Utbränd” (1998) utbrändhetsprocessens förlopp och uppkomst. Hennes 

teori var att människor som ger mer av sig själva än vad de får tillbaka riskerar att bli 

utbrända. Hennes trestegsmodell för utbrändhet såg ut enligt följande: 

 

● Emotionell utmattning, vilket innebar att människor som hade människovårdande 

yrken kunde känslomässigt bli för starkt engagerade i sin ambition att hjälpa. 

Engagemanget innebar då att arbetstagaren engagerade sig så mycket att förmågan att 

hantera omgivningens krav uttömts och personen ifråga kände sig tom på energi.  

 

● Depersonalisation, som ansågs vara en följd av emotionell utmattning och själva 

kärnan i utbrändheten. Depersonalisation innebar att en persons personlighet förändras 

betydligt. Personen ifråga stängde av sina känslor, både för sig själv och för andra. Det 

har beskrivits att det är vanligt att personen upplever negativa känslor som smittar av 

sig på omgivningen. Det har också beskrivits att individen vid depersonalisation kan 

bete sig illa mot sig själv och andra.  

 

● Nedsatt prestationsförmåga, vilket innebar att personen upplevde sig misslyckad i sin 

arbetsprestation. Här kan även depression inträffa (Maslach, 1998).  

 

Åsberg & Nygren (2012) menade att utveckling av utmattningssyndrom berodde på faktorer i 

arbetslivet. Samtidigt hävdade Eriksson (2016) att utmattningssyndrom berodde på flera olika 

faktorer i en individs liv. Det går inte att säga att det bara beror på arbetet utan det är en 

påföljd av flera olika stressorer i livet. Vidare menade Eriksson (2016) att symtom på 

utmattningssyndrom är bland annat en minskad arbetsförmåga, sömnproblem, sämre förmåga 

till koncentration och minskad glädje. Författaren skrev att utmattningssyndrom inte drabbar 

enbart en specifik yrkesgrupp utan sjukdomen kan drabba alla och den kan ta lång tid att läka. 

En del individer återhämtade sig inte från utmattningssyndrom.  
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Genus 

Samhället är ännu inte jämställt. Av tradition dubbelarbetar kvinnor fortfarande menade von 

Thiele Schwarz (2008). Hon följde 300 kvinnor som arbetade inom vården. Hon kom fram till 

att stress var hanterbart så länge möjligheten till återhämtning fanns. Hon menade att den 

bästa typen av återhämtning var att umgås med familj och vänner till skillnad mot det 

traditionella och kanske mest typiska sättet att se på återhämtning, det vill säga genom att vila. 

Thiele menade att det istället kunde hjälpa att tänka på annat och få andra perspektiv, vilket 

kunde ske till exempel genom kontakt med nära och kära (Thiele, 2008). Thieles 

undersökning resulterade i kunskapen att när kvinnor kände sig outvilade redan när de kom 

till arbetet så hade de en 2,9 gånger högre risk att drabbas av ohälsa. Hon kom också fram till 

att kvinnor hade svårare att återhämta sig då de i större utsträckning än männen tar ett 

betydligt större ansvar hemma samtidigt som de även har mindre inflytande på arbetet. 

Antalet timmar betald och obetald arbetstid var alltså högre än männens, då kvinnan oftare var 

projektledare för familjen (Thiele, 2008). Ytterligare forskning kring utmattningssyndrom har 

visat att detta kan härledas till en kombination mellan förhållanden i arbetslivet och 

familjesituationen (Orth-Gomér, 2005). Kvinnor har oftare rapporterat om en stressande 

konflikt mellan arbetsliv och familjeliv. Stressen låg bland annat i de olika rollerna en kvinna 

tar och ansvaret som följer med detta. Kvinnor löpte större risk för utmattning än män 

(Kremer, 2016).  

 

Thiele (2008) identifierade i sin undersökning tidiga varningstecken och riskfaktorer. 

Exempel på sådana var att individen hade svårt att släppa arbetet efter arbetstid, svårt att sova 

och därigenom kom till jobbet outvilad. Andra tidiga varningstecken var att måsten kom före 

trevliga fritidssysselsättningar. Tydlighet från arbetsgivarens sida var viktigt för 

återhämtningen. Det kunde handla om tydliga instruktioner kring vad som behövdes göras och 

när, samt uppföljning och utvärdering (Thiele, 2008).  

 

Magnusson (2015) beskrev den historiska synen på kvinnorollen. Historiskt har kvinnor haft 

sämre självförtroende vilket har lett till sämre yrkesprestationer och mindre framgång i 

samhället än män. Dessa faktorer förklarades med hjälp av biologin eller andra 

tillkortakommanden och inneboende brister hos kvinnor. Enligt Magnussons (2015) forskning 
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bestod den “brist” som kvinnor ansågs ha på traditionell könsrollsuppfostran (Magnusson, 

2015). 

 

Orth-Gomér (2005) fann i en undersökning att familjestress var en stressor som var var 

likställd med arbetsstress hos kvinnor och att psykosocial stress både på arbetet och i hemmet 

var den största orsaken till att mindre än hälften av alla friska kvinnor fortsatte att arbeta till 

65 års ålder (Orth-Gomér, 2005).  

 

Allvin m.fl. (2006) skrev om Karaseks Krav-kontrollmodell, en modell som beskrev yttre 

förhållanden som kunde leda till utmattningssyndrom. Den beskrev bland annat hur kontroll i 

arbetet gör att en individ blir bättre rustad för att kunna hantera arbetets krav. Detta anses bero 

på erfarenheten arbetstagarna får av att planera, delegera och påverka sin egen situation. 

Modellen menade att höga krav i kombination med hög kontroll kan vara positivt och leda till 

utveckling hos arbetstagaren. Den menade samtidigt att låg kontroll och höga krav kan leda 

till en inskränkt utveckling då kraven upplevs som stressorer därför att arbetstagaren saknar 

det som behövs för att kunna hantera kraven. Modellen tog också upp socialt stöd som en 

viktig faktor för utveckling. Både understimulans och överstimulans kan alltså leda till stress. 

Även familjen kunde vara en källa till krav, något som är en relativt ny företeelse. Att ha krav 

på sig även i hemmet kan leda till stress och psykisk ohälsa (Allvin m.fl., 2006).  
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Utmattningssyndrom  

För att kunna ställa diagnosen utmattningssyndrom har Socialstyrelsen (2003) tagit fram 

följande kriterier varav samtliga måste vara uppfyllda:  

 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under en period av minst två veckor. 

Symtomen ska ha utvecklats till följd av en eller flera stressfaktorer som måste gå att 

identifiera och har funnits under minst sex månader. 

 

B. Påtaglig brist på psykisk energi, vilket manifesterar sig i minskad företagsamhet, minskad 

uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning. 

 

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

samma tvåveckorsperiod: 

 

1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

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

 under tidspress 

3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4) Sömnstörning 

5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, 

 magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet. 

D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion 

i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

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

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

infektionssjukdom). 

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

samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som 

tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen (Socialstyrelsen, 2003).  
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För en person som drabbas av utmattningssyndrom behövs i regel en längre tids sjukskrivning 

(Socialstyrelsen, 2003).  

 

Lytsy & Weatin (2008) menade att det har funnits en del problem för den som ska bedöma 

dessa kriterier, då det inte finns en tydlig definition på vad utmattning är. Inte heller finns 

förklaring till hur en stressfaktor ska graderas eller vad denna utgör eftersom stress ur ett 

psykologiskt perspektiv är det som en person uppfattar som stressande. Därmed innefattar 

bedömningen av kriterierna och allvarlighetsgraden av desamma ett inslag av godtycke vilket 

gör diagnosens reliabilitet problematisk (Lytsy & Weatin, 2008).  

 

Grensman m.fl. (2016) har gjort en studie kring hälsorelaterad livskvalitet hos personer med 

utmattningssyndrom. I den framkommer att respondenterna bedömde sin livskvalitet som 

lägre än patienter med kronisk smärta och omfattande psykiatriska störningar. Hans studie 

visade liksom en del tidigare studier (Åsberg, 2003; Kremer, 2016; Thiele, 2008; 

Orth-Gomér, 2000)  att anledningarna till deltagarnas utmattningssyndrom var en 

kombination mellan stress hemma och på arbetsplatsen.  

 

För att fördjupa bilden av och ytterligare undersöka symtom och orsaker vid 

utmattningssyndrom var den här studiens syfte att undersöka den individuella upplevelsen av 

utmattningssyndrom hos åtta kvinnor som arbetar eller har arbetat som gymnasielärare. 

Frågeställningarna var hur respondenterna upplevt tiden före, under och efter diagnosen och 

vilka spår som fanns kvar av utmattningssyndromet hos respondenterna.  
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Metod 
 

 

Deltagare 

Ett icke slumpmässigt snöbollsurval gjordes, där forskningsledaren med hjälp av personliga 

kontakter blev ledd till respondenterna. Det innebar att respondenter med tidigare eller 

pågående utmattningssyndrom inom forskningsledarens bekantskapskrets kontaktades. Detta 

kan också klassificeras som bekvämlighetsurval (Langemar, 2008). Totalt kontaktades åtta 

stycken respondenter. Undersökningen var delvis retrospektiv då en del av syftet var att 

studera hur och om tidiga varningstecken existerade. Deltagarna i studien hade ingen kontakt 

med varandra, så vitt forskningsledaren visste.  

 

Respondenterna uppfyllde följande fyra urvalskriterier:  

• Arbetar/har arbetat som gymnasielärare i minst två år 

• Definierade sig som kvinna  

• Tillsvidareanställd 

• Har nu eller tidigare varit sjukskriven för utmattningssyndrom i minst en månad 

 

Dessa kriterier sattes för att kunna hitta relevanta respondenter för studien. Författaren ville 

att respondenterna inte skulle vara nya på arbetet utan ha lite erfarenhet, för att öka studiens 

reliabilitet. Detta för att det var svårare att utröna om en nyanställds utmattningserfarenheter 

hade med själva yrket att göra eller inte, och studien ämnade undersöka en specifik 

yrkesgrupp. 

 

Respondenternas medelålder var 42 (33-54) år. Alla arbetade i Göteborgsområdet. Två av 

respondenterna hade så kallat förestelärartjänster, där de utförde mer komplicerade 

arbetsuppgifter. Den kortaste tiden för anställning innan utmattningssyndromet var tre år och 

den längsta över tjugo år. Sjukskrivningsperioderna varierade mellan tre månader och tre år. 

Flera av respondenterna hade efter sin sjukskrivning gått ner i tjänst och en hade bytt yrke.  
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Procedur och instrument  

 

Studien använde sig av semistrukturerade frågor i en kvalitativ intervjuundersökning då 

forskningsledaren ansåg att denna metod lämpade sig bäst för studiens syfte och 

frågeställningar. Studien fokuserade på människors subjektiva upplevelser vilka kunde 

beskrivas som mjuk data, vilket även är fokusområdet för kvalitativ forskningsmetod 

(Langemar,  2008). Intervjun inleddes med en öppen fråga i syfte att få respondenten att 

öppna sig och berätta sin egen historia. Enligt Langemar (2008) ansågs detta vara ett sätt att få 

deltagaren att släppa eventuell nervositet. Langemar (2008) menade att denna typ av intervju 

leder till djupa och utvecklade svar från respondenterna, där en frihet fanns att berätta sin 

subjektiva berättelse så att en dialog kunde äga rum mellan forskare och respondent. 

Forskningsledaren valde att lägga upp intervjun på så sätt att teman användes för att 

underlätta strukturen.  

 

Frågorna var baserade på Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) (Stockholms läns 

landsting, 2018), ett validerat självskattningstest för utmattningssyndrom och frågorna 

modifierades och utvecklades för att passa den kvalitativa metoden. För att underlätta inför 

intervjun skickades ett frågeformulär ut till respondenterna i god tid innan intervjun. Detta 

innefattade följande frågor: När insjuknade du? Hur länge var du sjukskriven från arbetet? 

Anledningen till dessa frågor var att författaren ville ge möjlighet för respondenterna att ta 

fram datum i lugn och ro, samt börja förbereda sig mentalt för intervjun.  

 

Intervjutillfällena bestämdes i samråd med respondenterna via messenger eller sms och 

genomfördes ansikte mot ansikte i Göteborgsområdet. Platsen valdes av respondenten för att 

de skulle känna sig bekväma och avslappnade. Intervjuerna spelades in via dator och 

mobiltelefon. Syftet med studien lästes upp i inledningen av intervjun. Respondenten delgavs 

förutsättningarna med intervjun samt informerades om att de närsomhelst kunde besluta sig 

för att avbryta intervjun eller avböja att svara på frågor (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna 

tog mellan 45-70 minuter vardera, varav medellängden på en intervju var 57 minuter. 

Samtliga spelades in och transkriberades i skriftspråk. Efter detta skickades transkriptionerna 

ut till respondenterna via mail för godkännande med ett medföljande tack och en sista 
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möjlighet att stryka vissa delar av intervjumaterialet eller dra sig ur. Tematisk analys 

användes i studien. Här struktureras det insamlade materialet i teman. Analysmetoden var 

både empiristyrd och teoristyrd. Langemar (2008) menade att detta var lämpligt i denna typ av 

undersökningar. Den teoristyrda analysmetoden var inspirerad av det kvantitativa, validerade 

mätinstrumentet SMBQ (Stockholms läns landsting, 2018). Tematisk analys innebar att allt 

material analyserades samtidigt. Langemar (2008) menade att detta är lämpligt när 

respondenterna är få till antalet och det insamlade materialet därmed inte är så stort.  

 

Transkriptionerna lästes igenom igenom flera gånger för att få en helhetsbild av materialet 

och kunna urskilja övergripande teman. Materialet bearbetades således och kategorier 

skapades där huvudkategorierna korresponderade med SMBQ (Stockholms läns landsting, 

2018) och underkategorierna med empirin. Materialet kondenserades ner och tid lades på 

detta moment så att undersökningen inte skulle förlora sitt syfte. Papper, penna och sax 

användes i analysarbetet som från början gjordes för hand innan tabeller i word användes. 

Meningsbärande enheter valdes ut, kondenserades och kodades och huvudkategorier och 

underkategorier skapades. Exempel på citat från empirin: ”Det var rörigt, jag var rörig och 

kunde inte räkna ut hur lång tid det tog att ta mig från punkt A till punkt B”.  
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Tabell 1 - exempel på analysprocessen  

Menings- 
bärande enhet 

Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Som en brasa 
som är helt 
utbränd 

Ingen ork kvar Kroppslig 
påverkan 

Batterierna 
uttömda  

Fysisk 
utmattning  

Jag fick läsa 
kriterierna flera 
gånger och det 
var nästan som 
att orden 
hoppade  

Nedsatt 
förmåga att 
genomföra 
kognitiva 
uppgifter 

Tankestörningar Koncentrations- 
svårigheter 

Kognitiv trötthet 

Ja, som att… 
tänk dig att du 
ser allting lite 
disigt 

Oförmåga att se 
klart  

Brist på energi Energilös Håglöshet 

Jag kunde skälla 
ut hunden bara 
för att jag höll 
på att snubbla på 
den  

Negativa 
känslor som går 
ut över andra 

Irritation riktad 
mot andra/och 
eller jaget 

Dåligt humör Spändhet 

Jag behöver dela 
upp det och jag 
behöver också 
hjälp med att 
prioritera 

Nya strategier i 
vardagen efter 
sjukskrivningen 

Nya kognitiva 
funktioner  

Kognitiv 
trötthet 

Spår av 
utmattning  
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Etik 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer för att vägleda forskaren och 

samtidigt skapa normer mellan respondenter och forskare. Följande fyra huvudkrav har 

beskrivits som grundläggande i individskyddskravet:  

 

• Samtyckeskravet - som innebär att respondenten har rätt att bestämma på vilka villkor, om 

och hur länge hen vill medverka.  

• Informationskravet - som betyder att forskaren ska vara tydlig med information kring 

studien. Exempel på detta är studiens syfte, hur studien kommer att genomföras och vilken 

typ av undersökning det handlar om. Här ingår även att respondenterna ska få information 

om studiens frivillighet. Forskaren har även ett ansvar att informera om hur, var och när det 

färdiga materialet kommer att redovisas.  

• Nyttjandekravet - som innebär att uppgifterna om de enskilda respondenterna som samlas in 

i samband med studien får enbart användas för just den aktuella forskningens syfte och inte 

för icke-vetenskapliga syften.  

• Konfidentialitetskravet - som betyder att de uppgifter som på ett eller annat sätt kan 

identifiera respondenten ska lagras på ett sånt sätt att andra inte kan komma åt uppgifterna 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I samband med frågeformuläret som skickades ut innan intervjun fick respondenterna även 

information om studien, där de delgav sitt godkännande till att medverka (se bilaga). Detta för 

att säkerställa de etiska riktlinjerna. Samtyckeskravet var i centrum. Respondenterna 

informerades flera gånger om att deltagandet var frivilligt. Deltagarna anonymiserades och 

fick fiktiva namn. Transparensen var övergripande stor även inomvetenskapligt då 

forskningsledaren varit öppen med sina metoder.  
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Resultat 

 
Syftet med denna studie var att undersöka den individuella upplevelsen av 

utmattningssyndrom hos åtta stycken kvinnor som arbetar eller har arbetat som 

gymnasielärare. Den tematiska analysen resulterade i fem teman: Kroppen, kognition, brist på 

energi, negativ stress och situationen idag. Nedan presenteras studiens resultat med teman och 

beskrivna kategorier. En översikt över resultaten visas i tabell 2.  

 

Tabell 2. Tematisk analysöversikt  

Tema Kategori Underkategori  

Kroppen Fysisk utmattning  Trötthet 
Ont i kroppen 
”Batterierna uttömda” 

Kognition  Kognitiv trötthet 
 

Koncentrationssvårigheter 
Oförmåga att tänka klart 

Brist på energi Håglöshet Inaktiv 
Brist på lust 
Energilös 

Negativ stress  Spändhet Uppe i varv 
Inre stress 
Dåligt humör 

Situationen idag  Spår av utmattning  Kognitiv trötthet 
Håglöshet 
Spändhet  
Fysisk utmattning 
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Kroppen  

Temat kroppen innehöll kategorin fysisk utmattning och underkategorierna trötthet, ont i 

kroppen och “batterierna uttömda”.  

 

Flera av respondenterna talar om en trötthet som de tidigare inte upplevt. Det berättades om 

att vakna upp varje dag och aldrig känna sig utsövd, både innan, under och efter 

utmattningssyndromet. Sara uttryckte:  

 

             När jag tänker på ordet utbränd så var det precis så jag kände mig. Det 

är ett bra ord faktiskt. Som en brasa som är helt utbränd, det finns 

liksom ingenting kvar där som kan få elden att blossa upp igen.  

 

Det pratades också om en emotionell trötthet, att vara så trött så att det till och med var 

jobbigt att känna känslor. Kerstin säger att hon ”inte orkade” jobba längre. Hon berättade:  

 

             Ska jag vara ärlig så hade en längre period undrat hur länge jag skulle 

hålla. Ändå kom det som en käftsmäll. Jag fick en panikattack och sen 

tog jag slut, det var som att trycka på en knapp. Som att dra ur pluggen. 

Men som jag sa innan, jag hade tappat kontrollen för länge sen och jag 

är väl för mycket kontrollfreak för att jobba som lärare egentligen. Det 

är en ny insikt för mig. För man har inte kontroll över allt även om man 

tror det. Det finns inte så mycket man kan påverka egentligen.  

 

Fysiska symtom som hjärtklappning, yrsel och värk i kroppen nämndes av alla, framförallt 

under perioden för diagnosen. Flera nämnde även ljudkänslighet och ont i/problem med 

magen. Märta hade haft panikångest många år innan diagnosen. Hon gick en KBT-behandling 

då och blev av med besvären. Men nu kom besvären tillbaka och hon kände ett tryck över 

bröstet och svårigheter att andas och fokusera. Hon berättade att hon inte visste när 

panikångesten skulle komma: ”Jag visste att det inte var ett bra tecken och jag blev så ledsen 

för jag hade ju jobbat med det… Och så var det det här med att man aldrig visste när 

attackerna skulle komma, avsaknaden av kontroll. Man blev nästan rädd för rädslan”.  
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En av respondenterna som inte hade familj berättar att hon kände ett enormt motstånd mot att 

gå upp på morgonen. Flera som hade familj vittnade om att barnen och vardagslivet var det 

som gjorde att de klev upp och satte igång med sysslorna. Matilda säger att hon kände sig 

oerhört svag i kroppen, att det upplevdes som att musklerna nästan förtvinade. Hon berättar: 

”Det var som att jag hade åldrats 50 år på nolltid, jag fick en aha-upplevelse av hur det 

kommer bli när jag blir gammal”.  

 

Kognition 

Temat kognition innehöll kategorin kognitiv trötthet och underkategorierna 

koncentrationssvårigheter och oförmåga att tänka klart.  

 

Att känna sig mentalt trött var en faktor som alla respondenter upplevde. De som hade barn 

upplevde att det påverkade familjelivet mycket. Kerstin uttryckte: ”Det var en sak att glömma 

elevers namn då och då, men när jag inte ens kom ihåg mitt eget barns utvecklingssamtal, då 

kände jag mig som en riktigt, riktigt dålig människa och mamma”. Att det gick ut över barnen 

nämnde Kerstin som en faktor som fortfarande kändes jobbigt. Hon var rädd att det kunde ha 

påverkat deras liv. Två andra med barn nämnde att det var svårt att koncentrera sig i barnens 

lek, speciellt lek som krävde stillasittande som lego eller pussel. Lekar som var enklare att 

leka var kurragömma och springlekar.  

 

Flera av respondenterna uttryckte att läraryrket är komplext och kräver en hög kognitiv 

förmåga. Som lärare krävs det att du ska kunna ha mycket i huvudet samtidigt och ständigt 

lösa problem. Denna förmåga mattades av hos samtliga av respondenterna innan och under 

utmattningssyndromet. Betty nämnde att: ”Jag kunde inte tänka klart. Alltså, jag satt kvällen 

innan och planerade lektionen men tankarna kändes som tjock lera. Typ sjunklera”. Betty 

nämnde vidare att detta tidigare aldrig varit ett problem. Hon hade varit van att jobba mot en 

deadline och inte haft några problem att genomföra uppgifter i sista stund. Flera respondenter 

uttryckte att det var svårt med tidsuppfattning, att planera t.ex. hur lång tid ett moment skulle 

ta. Sara hade svårt att komma ihåg vilken tid bussen gick, trots att hon tog samma buss varje 

morgon. Matilda berättar att hon glömde gå av sin buss en gång och åkte vidare flera 
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hållplatser, och när hon försökte komma på vad det var hon tänkte på som gjorde att hon 

missade sitt stopp kunde hon inte komma ihåg vad det var. 

 

Att arbetet som lärare i sig förde med sig många outtalade krav var det många av de 

tillfrågade som upplevdes som svårt. Även bedömning och betygssättning som krävde en hög 

kognitiv förmåga uppfattades som svårt att genomföra. Sara säger: ”Ett tecken på att allt inte 

var som det skulle var att betygssättningen kändes som ett maratonlopp. Jag fick läsa 

kriterierna flera gånger och det var nästan som att orden hoppade. Det var precis innan jag 

gick in i väggen”.  

 

Att inte kunna fokusera tankarna på bara en sak vittnade både Elin och Märta om. Märta 

berättar att hon gled in och ut ur konversationer, och det var svårare att fokusera på samtalet 

ju fler människor som var i rummet och ju fler samtal som pågick parallellt. Elin berättade att 

hon var ”där” men inte ”där”, som hon uttryckte det. Kerstin berättade om ett tillfälle precis 

innan hon blev sjukskriven, när hon skulle försöka läsa en bok, något som tidigare varit en 

stor del av hennes liv. Hon läste samma sida gång på gång utan att förstå vad hon läste:  

 

Det är svårt att förstå nu i efterhand att jag inte kom igenom den där                

sidan, läsning är ju liksom en del av mig. Det var som att jag inte kände                

igen mig själv. Och de där grejerna var nog det jobbigaste i hela             

karusellen som utmattning är, att inte känna att jag är jag. Jag var             

tvungen att omdefiniera mig själv, och det är en resa som jag fortfarande             

är ute på.  

 

Vanligt förekommande var att respondenterna inte fick något gjort samt glömska. Betty sa att              

hon plötsligt glömde bort hela multiplikationstabellen. Hon skulle räkna ut rean i en affär och               

hade helt tappat förmågan att räkna. När hon försökte minnas multiplikationstabellen var den             

borta. Kvinnorna berättar också att de hade svårt med tidsuppfattning. Kerstin uttryckte att             

”det var rörigt, jag var rörig och kunde inte räkna ut hur lång tid det tog att ta mig från punkt                     

A till punkt B”.  
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Brist på energi  

Temat brist på energi innehöll kategorin håglöshet och underkategorierna brist på lust, 

energilös och inaktiv. 

 

Flera av de tillfrågade talar om en ”personlighetsförändring” i samband  

med utmattningssyndromet. De berättade att de inte kände igen sig själva och att det varken               

fanns tid eller lust för fritidssysselsättningar som de tidigare utövat. Att träffa vänner var              

också något som bortprioriterades. Respondenterna vittnade om att de många gånger har            

dragit sig tillbaka, trots att de har vetat om att de egentligen skulle ha mått bättre av att inte                   

isolera sig. Kerstin uttrycker: ”Det som var jag… alltid entusiastisk och positiv, alltid redo…              

det försvann och jag upplevde mig nästan bestulen på min identitet”. Att energin försvann              

vittnar samtliga respondenter om. Sara säger att det bara fanns ork för det mest basala, som att                 

tvätta sig, laga mat och göra sitt jobb, och knappt det. Tre av respondenterna som tidigare                

utövat idrott slutade med detta, majoriteten lång tid före utmattningssyndromet. Märta           

berättade:  

 

Jag hade haft perioder innan när jag kommit hem utan energi… särskilt             

innan och vid avslutningar. Men energin kom ju alltid tillbaka när jag            

hade vilat upp mig och det var det som var den stora skillnaden denna              

gången. Energin kom aldrig tillbaka. Jag som alltid har varit aktiv och            

lagt mycket tid på att vara ute i naturen till exempel, nu fanns varken              

längtan eller orken.  

 

Sara sa att bristen på energi var något nytt för henne. Hon beskrev det som att det var som att                    

gå runt med en slöja framför ansiktet: ”Ja, som att… tänk dig att du ser allting lite disigt”. Just                   

bristen på ork var det många som nämnde. Märta berättade att hon ”var trött på att vara trött”                  

och att hon kunde komma på sig själv med att stirra på en vägg.  
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Negativ stress 

Temat negativ stress innehöll kategorin spändhet och underkategorierna uppe i varv, inre 

stress och dåligt humör. 

Samtliga respondenter berättade att tiden innan diagnosen föregåtts av en mycket stressig 

livssituation. Av de fyra av respondenterna som hade familj och barn hade samtliga under en 

längre period upplevt en svårighet att få ihop arbets- och familjeliv. Två av dessa var 

ensamstående föräldrar. Märta berättar:  

 

Jag försökte så länge att vara en supermänniska, snudd på omänsklig. Det             

funkade ju bra ett tag, att köra på som ett snabbtåg. Bara det att vanliga               

snabbtåg stannar ibland. Det gjorde inte jag.  

 

Alla respondenter vittnade om att de varit uppe i varv både innan, under och efter diagnosen. 

Tecken på detta var bland annat hjärtklappning, panikångest, sömnsvårigheter, restless leg 

syndrome och migrän. Sara säger att ”arbetet slutar inte bara för att du går från jobbet, du tar 

med dig både det och huvudvärken hem” och Elin vittnade om att ”jag var ju redan så uppe i 

varv så när jag kom hem fortsatte jag bara… tänkte att jag får väl vila nån annan gång”.  

Att hela tiden vara på sin vakt och inte ha någon tydlig av och på-knapp var en gemensam 

nämnare i studien. Alla respondenter hade under en längre period, flera så länge de kunde 

minnas, tagit med sig arbete hem. Lärares förtroendetid är inte kopplat till någon arbetsplats. 

Många nämner detta som en stressande faktor. Sara berättar om högen som aldrig tog slut: ”Ja 

alltså, högen bara växte och växte med åren… jag trodde i min naivitet att den skulle minska”. 

Flera berättar också om dåligt humör innan diagnosen, att de kände sig irriterade och blev 

upprörda för småsaker. Även rastlöshet och svårigheter att ta det lugnt var en gemensam 

nämnare. Matilda berättade: ”Jag kunde skälla ut hunden bara för att jag höll på att snubbla på 

den… när det egentligen var mitt fel att jag inte tittade ner. Han låg ju bara där och sov. Jag 

kände inte igen mig själv”.  

 

Att inte kunna slappna av var det flera respondenter som berättade om. Sara sa att det ingick i 

läraryrket att kunna ha många bollar i luften samtidigt och menade att det inte fanns gränser 

på samma sätt som i andra yrken. Hon berättade:  
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Det är ju så att när du är lärare så är ingenting enkelt. Du måste kunna ha                  

många bollar i luften samtidigt, tänka på flera saker parallellt samtidigt           

som du ska ha koll på allt som händer i klassrummet; vem som kommer              

sent och varför Pelle ser ut att hålla på och somna… Du måste vara där               

till hundra procent, du kan inte bara zooma ut som du kanske gör om du               

jobbar på fabrik. Så ett visst mått av spändhet ingår nog och det visste              

jag redan innan jag började jobba.  

 
Samtliga respondenter beskrev att när de var som sjukast var de mycket känsliga och blev ofta 

irriterade. Elin sa att hon ofta blev arg och hade en känsla av att hon var som en ballong som 

närsomhelst kunde spricka.  

 
 
 

Situationen idag  

Temat innehöll kategorin spår av utmattning och underkategorierna kognitiv trötthet, 

håglöshet, spändhet och fysisk utmattning.  

 

När respondenterna pratade om detta var det tydligt att samtliga hade kvar rester av 

utmattningssyndromet. Det som kom upp mest var att tempot på arbetsplatsen fortfarande var 

för högt och att den kognitiva förmågan inte är vad den brukade vara. Sara berättade att hon 

hade svårt att hålla flera saker i huvudet samtidigt: ”Mitt anteckningsblock är min bästa vän, 

jag måste skriva ner allting jag tänker på och allting andra ber mig göra, annars kommer jag 

inte ihåg det”. Kerstin sa att korridorssamtal numera inte är ett alternativ. Hon bad folk maila 

henne istället för att ta upp ärenden muntligt i korridoren: ”När jag går i korridorerna har jag 

bara en sak i huvudet och det är att ta mig till lektionssalen”.  

 

Samtliga respondenter berättade att de hade kvar fysiska symtom. Bland dessa fanns 

hjärtklappning, yrsel och problem med magen. Märta säger: ”Ja, jag måste ju hela tiden hålla 

koll på att hålla panikångesten i styr. Nu har jag lärt mig vad som triggar och så, så det går 

bättre men ändå… det tar energi”. Några har haft problem med sömnen och äter fortfarande 

sömntabletter. Tre av respondenterna åt psykofarmaka. Dessa kvinnor berättade att 

sexualiteten hade påverkats av medicinen. Flera respondenter sa att det är mycket viktigare nu 
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än tidigare med återhämtning under dagen och att de hade fått göra anpassningar på 

arbetsplatsen. Elin berättade att hon behövde återhämta sig fysiskt på arbetstid och försökte ta 

en powernap i vilorummet varje dag. Hon sa att hon tidigare skulle haft dåligt samvete för det 

men att det inte var någonting hon tänkte på i dagsläget. Sara berättade att hon hade ett större 

behov av struktur. Hon träffade sin chef veckovis för hjälp med detta:  

 

Jag behöver dela upp det och jag behöver också hjälp med att prioritera.              

Min hjärna kan uppenbarligen inte göra det själv. Det blir bara ett            

kluster av uppgifter så därför är det skönt att få hjälp så jag vet var jag                

ska lägga fokus.  

 

Samtliga respondenter hade gått ner i tjänst efter utmattningssyndromet. Matilda säger: ”Jag 

jobbade 100% på pappret men 150% i verkligheten”. Märta trodde att hon nog aldrig skulle 

gå tillbaka till heltid och att hon hade ett helt annat perspektiv på arbetet nu: ”Jag ser inte mig 

själv på samma sätt längre. Alltså min roll som lärare menar jag. En lärare är en lärare. Jag 

kan inte vara psykolog och förälder och kamratstödjare också”. Sara berättade att hon 

fortfarande var trött och kände sig matt ibland.  

 

Kvinnorna berättade att de nu fått tillbaka minnet och inte var så glömska längre, även om de 

var beroende av mer struktur i vardagen. Betty sa sig komma ihåg multiplikationstabellen 

igen. Flera av kvinnorna nämnde också att det var enklare att passa tider. Kerstin säger att: 

”Ja, nu är det iallafall lite enklare att hålla koll på grejer… jag kan lättare räkna ut hur lång tid 

jag behöver på mig för att gå till bussen och så men ibland skrattar jag åt mig själv för att jag 

står där alldeles för tidigt”. Elin berättade att ett tydligt spår av hennes utmattningssyndrom 

var att förmågan till simultankapacitet var borta. Hon säger att det nog kunde vara positivt i 

grunden, eftersom forskning visar att “multitasking” inte är effektivt.  
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Diskussion 
 

Syftet med den här studien var att undersöka den individuella upplevelsen av 

utmattningssyndrom hos åtta kvinnor som arbetar eller hade arbetat som gymnasielärare. I 

studien undersöktes hur dessa respondenter upplevt tiden före, under och efter diagnosen samt 

vilka spår som fanns kvar av utmattningssyndromet hos respondenterna. Resultatet visade att 

samtliga respondenter upplevt spändhet, fysisk utmattning, håglöshet och kognitiv trötthet 

både innan, under och efter diagnosen samt att rester av dessa fanns kvar än idag.  

 

Samtliga respondenter menade att de varit uppe i varv innan, under och efter 

utmattningsdiagnosen. Respondenternas svar kring både spändhet och fysisk utmattning 

kunde härledas till det fysiska responsmönstret för starka och långvariga stressorer som 

benämndes GAS (Selye, 1974). De beskrev hur de under en längre period varit uppe i varv 

och inte kunnat slappna av och att de till slut kom till en vändpunkt då kroppen protesterade 

och i vissa fall tappade funktioner. Tecken på att de var uppe i varv var bland annat 

hjärtklappning, panikångest, sömnsvårigheter, Willies-Ekboms sjukdom (rastlösa ben) och 

migrän. Detta kunde tolkas som att det sympatiska nervsystemet skapade ökad “arousal” och 

att det endokrina systemet frigjorde stresshormoner för att anpassa individen till denna ökade 

“arousal” (Holt m.fl., 2015). Det innebar att en individ under en relativt lång period kunde 

klara av ökad press och “arousal”, vilket respondenterna vittnar om. De beskrev att det var 

svårt att se sig själv utifrån under denna period, men att de i efterhand såg ett tydligt mönster 

av för hög aktivitet. Det ledde till bland annat fysisk utmattning. Selye (1974) menade att 

detta var ett mycket allvarligt tillstånd som kunde resultera i sjukdom och död. 

Respondenterna berättade hur de fortfarande kände sig svaga i kroppen och flera har 

kvarstående fysiska symtom.  

 

Flera av respondenterna berättade att det inte fanns någon tid för återhämtning och att de 

slutade umgås med vänner och familj samt syssla med fritidsaktiviteter. Flera isolerade sig. 

De som hade familj berättade att de hade svårigheter att få ihop arbets- och familjelivet. En 

respondent som var ensamstående förälder beskrev hur hon försökte vara en supermänniska 

och aldrig fick vila. Att inte få möjlighet att återhämta sig var både en riskfaktor och ett 

varningstecken menade Thiele (2008). Kvinnor dubbelarbetade fortfarande då samhället ännu 
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inte var jämställt och kvinnor tog fortfarande ett större ansvar hemma, vilket har begränsat 

möjligheten till återhämtning. Kvinnor hade även mindre inflytande på jobbet och var oftare 

projektledare för familjen (Thiele, 2008). Att få krafterna att räcka till på hemmaplan var det 

många respondenter som upplevde som problematiskt, både de som hade familj och de som 

inte hade det. Någon berättade att det bara fanns ork för det mest basala, som att laga mat och 

göra sitt jobb. Andra pratade om att det i läraryrket fanns en förväntan att läraren skulle ta 

med sig jobbet hem och att arbetsdagen inte slutade bara för att du gick hem från jobbet. Detta 

bland annat på grund av lärarens förtroendetid. Att ha svårt att släppa jobbet när man lämnat 

arbetsplatsen är ett tidigt varningstecken menade Thiele (2008).  

 

Begreppet utmattningssyndrom har beskrivits som brett och omdiskuterat. Respondenterna i 

studien berättade om erfarenhet av samtliga huvudkategorier men deras upplevelser var 

individuella. Lytsy & Weatin (2008) menade att detta gör att reliabiliteten i diagnosen kan 

ifrågasättas eftersom ett inslag av godtycke alltid innefattas i bedömningen på grund av att 

stress är så individuellt. Måhända har detta lett till att respondenterna fått olika typer av hjälp 

från vården och arbetsgivare och således har kvar olika grader av spår av 

utmattningssyndromet. Samtidigt menade Eriksson (2016) att en del individer aldrig 

återhämtar sig från utmattningssyndromet, så om spåren respondenterna har kvar beror på 

huruvida de fått likvärdig hjälp eller ej går inte att utröna av resultatet av studien. Samtliga 

respondenter hade kvar spår av utmattningssyndromet i form av kognitiv trötthet, fysisk 

utmattning och brist på energi. De hade alla gått ner i tjänst och gjort flera omprioriteringar. 

Någon berättade om behovet av återhämtning under dagen och en annan om veckovisa möten 

med chefen för hjälp med struktur och prioriteringar. Thiele (2008) menade att tydlighet från 

arbetsgivarens sida var viktigt för återhämtningen. Exempel på detta var tydliga instruktioner 

kring vad som behövde göras och när. Samtliga respondenter har gått ner i tjänst och 

omprioriterat värderingar kring arbete och livssituation.  

 

Allvin m.fl., (2006) menade att arbetet har gått från att ha fasta arbetstider till att vara en 

flexibel och gränslös arbetsplats med förväntningar på att den anställda ska arbeta på ett nytt 

sätt som innebär tillgänglighet dygnet runt. I intervjuerna framkom att respondenterna sett 

läraryrket som gränslöst redan från början. Men läraryrket hade även det ökade krav på sig, då 

internet hade kommit att spela en allt större roll och mailen alltid var tillgänglig. Allvin m.fl., 
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(2006) menade att detta nya arbetsliv kunde leda till en ökad kontroll och frihet men även 

trötthetskänslor och stress. I studien framkom att kraven varit mycket höga och att flera 

respondenter efter utmattningssyndromet ändrat inställning till arbetet. En av de tillfrågade 

berättade att hon inte multitaskar längre och såg det som positivt i grunden.  

 

Ett tidigt varningstecken var att måsten kommer före trevliga fritidssysselsättningar (Thiele, 

2008). Flera av respondenterna berättade att de varken hade tid eller ork för 

fritidssysselsättningar. Någon hade tidigare lagt mycket tid på att vara ute i naturen men helt 

slutat med detta i samband med utmattningen. En annan hade läst mycket men nu kunde hon 

inte koncentrera sig för att bibehålla det intresset. Respondenterna talade om 

personlighetsförändringar, bland annat som en följd av detta. De menade att det som tidigare 

definierat dem som människor nu inte längre fanns i deras liv, och då började de ifrågasätta 

vilka de var.  

 

Kvinnornas berättelser gick hand i hand med kriterierna som Socialstyrelsen (2003) tagit fram 

för att kunna ställa diagnosen utmattningssyndrom. Bland dessa återfinns brist på psykisk 

energi som manifesterar sig i bland annat minskad företagsamhet och förlängd 

återhämtningstid i samband med psykisk belastning. Dessa kriterier berättade respondenterna 

om och flera nämnde att de fortfarande hade ett stort behov av återhämtning. Maslach (1998) 

kallade detta för emotionell utmattning och menade att det främst drabbade människor som 

blivit för starkt engagerade känslomässigt i sin ambition att hjälpa. Även Glise (2007) skrev 

att människovårdande yrken som skolpersonal verkade ha en ökad stressnivå, och om detta 

vittnade studiens respondenter om när de sa att du förväntas kunna ha många bollar i luften 

samtidigt och att gränserna inte var lika tydliga som vid andra typer av arbeten. Att tömma ut 

sig totalt och bli tom på energi och således inte kunna hämta ny kraft från någon källa 

berättade respondenterna om, och detta kan härledas till vad Maslach (1998) menade med 

emotionell utmattning. Vidare skrev Maslach (1998) om depersonalisation som en följd av 

emotionell utmattning. Detta var själva kärnan i utbrändheten menade hon. Respondenterna i 

studien vittnade om denna depersonalisation och beskrev hur de inte kände igen sig själva. 

Många slutade utöva fritidssysselsättningar och träffa vänner, sådant som kanske tidigare 

definierat dem. Någon nämnde att hon kände sig bestulen på sin identitet. Maslach (1998) 

menade att det även är vanligt att den drabbade personen upplever negativa känslor som kan 

26 
 



 

smitta av sig på andra genom destruktiva beteenden mot sig själv och andra. Flera av 

respondenterna nämnde detta i samband med att de berättade att de hade svårt att slappna av 

och att hjärnan alltid var på högvarv. De berättade att de ofta var på dåligt humör, kände sig 

irriterade och blev upprörda över småsaker som de inte skulle blivit i vanliga fall.  

 

 

Styrkor och svagheter  

 

I studien användes en kvalitativ metod. Åtta respondenter intervjuades och frågorna var 

semistrukturerade och utgick från SMBQ (Stockholms läns landsting, 2018) men var 

anpassade för att passa studiens syfte. Genom användandet av semistrukturerade frågor kunde 

respondenterna själva styra samtalet. Att använda sig av intervju som metod passade väl in 

med studiens syfte som var att undersöka åtta individers upplevelse av utmattningssyndrom. 

Det här sättet att genomföra en undersökning på resulterade i att respondenterna gavs 

utrymme för fria, målande berättelser där de själva kunde rikta samtalet. Att de själva fick 

välja plats för intervjun förstärkte detta. Ett hinder som uppstod var att flera respondenter 

ifrågasatte ordet håglöshet och undrade vad innebörden av det var. Detta ledde till diskussion 

där respondenterna fick frihet att tolka ordet som de ville vid första intervjutillfället. Då 

frågan upprepades hämtades information ifrån Wikipedia som lästes upp för respondenten. 

Detta för att undvika att lägga tid på att fokusera på ordets innebörd. Det ledde till att 

forskningsledaren vid varje intervju informerade om ordets betydelse, oavsett om 

respondenten frågade eller ej. Detta kan ha påverkat studiens resultat. Måhända hade 

respondenterna svarat annorlunda på frågorna utifrån vad de trodde att håglöshet betydde. Det 

var en svaghet i studien som kan förbättras i framtida studier.  

 

Forskningsledaren hade i viss mån en förförståelse och erfarenhet av att på nära håll mött 

människor med utmattningssyndrom. Forskningsledaren var medveten om att detta omedvetet 

kan ha påverkat respondenterna och intervjuerna samt att detta kan ha uppfattats som negativt 

för studiens reliabilitet. Det faktum att forskningsledaren använde sig av ett icke 

slumpmässigt snöbollsurval, där hon blev ledd till respondenterna med hjälp av personliga 

kontakter, kan också ha påverkat reliabiliteten i studien. Det kan även omedvetet ha påverkat 
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analyser och tolkningar som gjorts i studien. Forskningsledaren har dock försökt förhålla sig 

så objektiv som möjligt i analysprocessen och har varit medveten om att det har kunnat 

påverka reliabiliteten under hela processen. Urvalsmetoden kan även ha påverkat den externa 

validiteten. Med grund i studiens syfte som var att undersöka den drabbades upplevelser av 

utmattningssyndrom, kan urvalsmetoden ändå måhända legitimeras då undersökningsområdet 

kan uppfattas som känsligt. Langemar (2008) menade att om deltagare och forskningsledare 

kände till varandra kunde det göra att respondenten kände sig trygg och bekväm i 

sammanhanget och därmed kunde svara på frågor även av känslig karaktär. Därav togs 

beslutet om att denna urvalsmetod ändå var den mest lämpliga för studiens syfte.  

 

Generaliserbarheten av studiens resultat var låg eftersom respondenterna var få till antalet. 

Samtidigt anses antalet deltagare ändå kunna svara på studiens frågeställningar som handlade 

om den subjektiva upplevelsen av utmattningssyndrom och det framkom att respondenterna 

hade liknande erfarenheter, vilket kan tolkas som att studien hade hyfsat god validitet.  

 

Intervjuguiden som användes har inte använts förut och var designad av forskningsledaren. 

Därför kan invändningar göras mot intervjuguidens konstrukta validitet och reliabilitet. Dock 

kunde det ändå argumenteras för att validiteten blev starkare då intervjuguiden tagits fram 

med grund i SMBQ (Stockholms läns landsting, 2018). Frågorna var hämtade med inspiration 

från frågeformuläret men modifierade för att passa studiens syfte. Forskningsledaren var 

medveten om att validiteten hade ökat om intervjuguiden hade hämtad mer stöd från tidigare 

forskning. Dock rymdes inte detta i intervjuguidens omfång om 10 frågor. En annan kvalitativ 

analysmetod hade kunnat vara grundad teori. Dock ansågs den valda metoden vara den 

lämpligaste utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Respondenternas upplevelser av utmattningssyndrom var retrospektiva, vilket kan ha medfört 

att desamma förändrats under tidens gång. Forskningsledaren valde att inte fokusera på 

behandling som till exempel psykofarmaka och/eller terapi. Detta beslut togs för att begränsa 

studien samt för att forskningsledaren inte hade så stora kunskaper om detta område. Det kan 

argumenteras för att studien hade kunnat få ett större djup om dessa faktorer tagits med.  
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Praktiska implikationer  

 

I studiens resultat framkom att samtliga respondenter har kvar spår av utmattningssyndromet. 

Detta är något som arbetsgivare bör ha kunskap om för att kunna anpassa arbetet för 

arbetstagaren och undvika att densamma faller tillbaka i utmattningssyndromet. Flera 

respondenter berättade att de har ett behov av struktur på ett annat sätt än vad de hade innan, 

och här har arbetsgivaren en betydande roll i stöttning och avgränsning. Kanske behöver 

arbetsgivaren i samråd med arbetstagaren minska mängden arbetsuppgifter för individer som 

precis kommit tillbaka efter utmattningssyndrom. Kanske kan det även vara en idé att ha en 

bättre struktur på arbetsplatsen. Detta tillsammans med arbetsgivarens inblick i begreppet 

samt en god relation till arbetstagaren skulle måhända kunna leda till att bromsen kan dras i 

tid och insjuknandet skulle således kanske kunna förhindras. Detta då resultatet visade att 

respondenterna upplevt stress en relativt lång period innan insjuknandet och haft ett 

genomgående högt tempo både i familje- och arbetslivet.  

 

 

 

Framtida forskning  

 

I studien undersöktes utmattningssyndrom hos kvinnliga gymnasielärare. Det vore intressant 

att undersöka samma begrepp hos manliga gymnasielärare, och vidare jämföra likheter och 

skillnader. Det vore även intressant att följa upp studiens respondenter i en longitudinell 

studie för att på så sätt utforska vilka eventuella spår av utmattningssyndromet som finns kvar 

över tid. Ytterligare en fråga som väckts i studien är varför inte begreppet 

utmattningssyndrom fått en tydligare definition. Det vore spännande att göra en djupare 

litteraturstudie kring begreppsdefinitionen. En annan fråga som väckts av studiens resultat är 

att respondenterna visat en tendens till vissa gemensamma personlighetsegenskaper, som till 

exempel att vara driven och ha många bollar i luften samtidigt. Med grund i detta vore det 

intressant att undersöka utmattningssyndrom kopplat till personlighetsegenskaper för att få 

mer kunskap kring vilka som drabbas av utmattningssyndrom och varför. 

 

29 
 



 

Referenser  
 

 

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2006). Gränslöst 

arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber 

 

Eriksson, M, A.K. (2016). Vid utmattningens gräns: utmattningssyndrom som existentiellt 

tillstånd. Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och 

rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext . Diss. Sundsvall: 

Mittuniversitetet. 

 

Folkhälsorapport, (2005). Stockholm: Socialstyrelsen, EpC, 2005. 

 

Glise, K. (2007). Stressrelaterad psykisk ohälsa - hur ser problemet ut? Socialmedicinsk 

tidskrift, 84(2), 94-101.  

 

Grensman, A., Bikash Dev, A.,Wändell, P., Nilsson, G., & Werner, S. (2016). Health-related 

quality of life in patients with Burnout on sick leave: descriptive and comparative results from 

a clinical study. Int Arch Occup Environ Health , 89(2), 319–329. 

doi:10.1007/s00420-015-1075-5 

 

Holt, N. Bremner, A. Sutherland, E. Vliek, M. Passer, M. & Smith, R. 

(2015). Psychology: The science of mind and behavior (European 

edition). Berkshire: McGraw Hill. 

 

Johannisson, K. (2007). Kultursjukdomar irriterar och utmanar läkarkåren. Läkartidningen nr 

46, 3432-34. Hämtad 2018-12-22 från 

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/8/8090/LKT0746s3432_3434.pdf 

 

Jovanovic H, Perski A, Berglund H m.fl. (2011) Chronic stress is linked to 5-HT(1A) receptor 

changes and functional disintegration of the limbic networks. Neuroimage. 

2011;55(3):1178-88. 

30 
 

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/8/8090/LKT0746s3432_3434.pdf


 

 

Karasek R, Baker D, Marxer F, Ahlbom A, Theorell T. (1981).  Job decision latitude, job 

demands and cardiovascular disease: A prospective study of Swedish men. American Journal 

of Public Health 1981;71:694-705. 

 

Krauklis, M. & Schenström, O. (2001). Utbrändhet - den nya folksjukdomen: orsaker, 

förebyggande åtgärder, behandling. Johanneshov: Larson. 

 

Kremer, I. (2016). The relationship between school-work-family-conflict, subjective stress 

and burnout. Journal of Managerial Psychology, 31(4), 805-819. doi: 

10.1108/JMP-01-2015-0014  

  

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig. 

Stockholm: Liber AB  

 

Lytsy, P. & Weatin, M. (2008). Utmattningssyndrom- en diagnos med vetenskapliga brister. 

Läkartidningen nr 21, 1592-3. Hämtad 2018-12-21 från 

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/9/9547/LKT0821s1592_1593.pdf 

 

Magnusson, E. (2002). Psykologi och kön - från genusskillnader till genusperspektiv. 

Stockholm: Natur och kultur  

 

Mitchell AJ, Vaze A, Rao S. (2009). Clinical diagnosis of depression in primary care: a 

meta-analysis. Lancet. 2009;374(9690):609-19. 

 

Maslach, C. (1998)  Utbränd. Stockholm: Natur och Kultur 

Orth-Gomér, K. (2005). Kvinnostress kartläggs. Hjärtsjukdom hos Stockholms kvinnor 

orsakas i lika hög grad av stress i familjen som i arbetet. Läkartidningen nr. 34. 2296-2303. 

Hämtad 2018-12-20 från 

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/1809/LKT0534s2296_2303.pdf 

 

31 
 

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/1809/LKT0534s2296_2303.pdf


 

Rydmark I, Wahlberg K, Ghatan P, et al. (2006). Neuroendocrine, cognitive and structural 

imaging characteristics of women on longterm sickleave with job stress-induced depression. 

Biol Psychiatry. 2006;60: 867-73. 

 

Selye, H. (1976). The stress of life (rev.ed.). New York: McGraw-Hill  

 

Stockholms läns landsting (2018). Shirom-Melamed Burnout Questionnaire, SMBQ.   
Hämtad 2018-11-19 från http://viss.nu/Global/Bilagor/psykisk_ohalsa/SMBQ.pdf 
 

Thiele Schwarz, U. (2008). Health and ill health in working women-balancing work and 

recovery. Stockholm: Department of psychology.  

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet  

 

Åsberg, M. & Nygren, Å. (2012). Depression och utmattning i människovårdande yrken. 
Slutrapport för DU-projektet. Stockholm: Karolinska institutet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 

http://viss.nu/Global/Bilagor/psykisk_ohalsa/SMBQ.pdf


 

Bilagor 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

1. Berätta lite om dig själv.  

2. Berätta om ditt utmattningssyndrom. 

3. Hur upplever du din kognitiva förmåga nu jämfört med innan du blev utmattad?  

4. Hur upplever du din fysiska förmåga nu jämfört med innan du blev utmattad?  

5. Hur upplever du spändhet nu jämfört med innan du blev utmattad?  

6. Hur upplever du håglöshet nu jämfört med innan du blev utmattad? 

7. Hur upplever du eventuell stress på jobbet?  

8. Upplever du att du tar med dig jobbet hem? Om ja, berätta.  

9. På vilket sätt kan du själv påverka din arbetssituation?  

10.  Vilka eventuella spår har du med dig från ditt utmattningssyndrom?  

 

 

 

 

Bilaga 2 - Brev  

 

Hejsan! Jag heter Veronica och läser psykologi på distans via Linnéuniversitetet. Nu skriver 

jag en uppsats där jag undersöker hur det kan vara att drabbas av utmattningssyndrom. Jag 

ämnar få en bild av den individuella upplevelsen och se om jag kan hitta några trådar i olika 

kvinnors berättelser. Jag har valt att fokusera undersökningen på kvinnliga gymnasielärare. 

Du kan närsomhelst välja att avbryta din medverkan i studien. Under intervjun kan du välja 

att avstå från att svara på frågor. Intervjun kommer spelas in både på dator och mobiltelefon 

för att säkerställa att materialet inte försvinner. Materialet kommer sedan behandlas 

konfidentiellt och du kommer anonymiseras och få ett fiktivt namn. Intervjun tar ca 45 

minuter. Har jag ditt samtycke till medverkan i studien?  

Med vänliga hälsningar Veronica Dahlman  
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Bilaga 3 - Frågeformulär  

 

Hur länge har du arbetat som gymnasielärare?  

Definierar du dig som kvinna?  

Är du tillsvidareanställd?  

När blev du sjukskriven för utmattningssyndrom?  

Hur länge var du sjukskriven för utmattningssyndrom?  

Är du tillbaka på arbetet?  
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