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Abstrakt 

Denna studie syftade till att uppnå ökad förståelse för hur kvinnor drabbade av 

utmattningssyndrom kan uppleva att det är att försöka bli friska samt vad de anser är viktigt för 

tillfrisknandet. En kvalitativ metod tillämpades där sju kvinnor deltog i semistrukturerade 

intervjuer varpå tematisk innehållsanalys genomfördes. Analysen utmynnade i två övergripande 

teman, Livslång anpassning samt Förståelse och stöd. Att bli frisk efter att ha drabbats av 

utmattningssyndrom är en lång och komplex process. Tillfrisknandet tog sin början i insikt och 

acceptans men det ifrågasattes om den som drabbats någonsin blir helt frisk. Informanterna 

uttalade att de aldrig kommer att bli desamma som de var innan, samt att de livslångt behöver 

arbeta med anpassningar och strategier. Ansvaret för att bli och hålla sig frisk ligger i den 

drabbades egna händer, även om förståelse, stöd och hjälp i rätt tid från läkare, terapeuter, 

arbete, familj och vänner också behövs.  

Nyckelord 
 

Utmattningssyndrom, utmattningsdepression, tillfrisknande, livslång anpassning 

 

 

 

Abstract 

This study aimed to gain a better understanding of how women suffering from burnout 

syndrome may experience trying to recover and what they consider significant for recovery. A 

qualitative method was applied, where seven women participated in semi-structured interviews, 

after which thematic content analysis was conducted. The analysis resulted in two overarching 

themes; Lifelong adaptation and Understanding and support. To get well after burnout is a long 

and complex process where recovery started with insight and acceptance and it was questioned 

whether someone with burnout would  ever completely recover. The informants stated that they 

would never be the same as they were before, and that they will have to work with adaptations 

and strategies for the rest of their lives. The responsibility to recover and stay well lied in their 

own hands although understanding, support and help at the right time from healthcare, 

therapists, work, family and friends were also needed. 
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Introduktion 

Stress är ett av vår tids allra största hälsoproblem i västvärlden, och utsatthet för stress 

under lång tid utan återhämtning kan leda till utmattningssyndrom (Sandström, 2010; 

Schraml, 2013). Utmattningssyndrom är ett allvarligt tillstånd som både medför stort 

lidande för individer och höga kostnader för samhället (Schraml, 2013). Psykiatriskt 

relaterade långtidssjukskrivningar, där diagnosen utmattningssyndrom ingår som en 

vanlig orsak, är den typ av sjukskrivning som under flera årtionden har ökat allra mest i 

Sverige (Sandström, 2010).  

Utmattningssyndrom har sedan 1970-talet varit i fokus för omfattande forskning och 

förekommer i ett stort antal artiklar och böcker, men det tycks fortfarande inte finnas en 

allmänt och internationellt vedertagen lösning. De första artiklarna om ämnet 

publicerades i mitten på 1970-talet i USA av Freduenberger och Maslach och den tidiga 

forskningen hade sina rötter i omvårdnads- och serviceyrken (Maslach, Schaufeli och 

Leiter, 2001). En stor del av forskningen har handlat om arbetslivets betydelse och 

främst fokuserat på organisatoriska och psykosociala faktorer (SBU, 2014). 

Upplevelsen av bristande medmänskligt stöd i arbetsmiljön har visats ge mer symtom 

på utmattningssyndrom. Så även upplevelsen av att ha ett pressande arbete eller där 

belöningen upplevs som liten i förhållande till ansträngningen samt osäkerhet i själva 

anställningen. Arbetsmiljöer där personer upplever goda möjligheter till kontroll och 

upplevelsen av att behandlas rättvist ger däremot mindre besvär (SBU, 2014). I många 

sammanhang betraktades tidigare fenomenet som mer eller mindre helt arbetsrelaterat 

men utmattningssyndrom ses idag som relaterat till både arbets- och privatliv (Praktisk 

medicin, 2018). 

Praktisk medicin (2018) definierar utmattningssyndrom som ”uttalad fysisk och psykisk 

utmattning efter långvarigt stresspåslag”. I denna uppsats likställs utmattningssyndrom 

med det som i engelskspråkig litteratur benämns som burnout, men även exhaustion 

syndrome. På svenska används också termerna stressutlöst utmattning, 

utmattningsdepression och åtminstone tidigare utbrändhet. Tillstånden 

utmattningssyndrom och depression går delvis in i varandra och samsjuklighet kan 

förekomma, men de är olika tillstånd som numera har skilda diagnoser (SBU, 2014). 
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Maslach med kollegor konceptualiserade i början av 1980-talet burnout som ett 

psykologiskt syndrom med tre dimensioner som uppstår till följd av exponering för 

stress under lång tid. De tre dimensionerna är: överväldigande utmattning, 

avhumanisering (känslor av cynism och likgiltighet), känslor av ineffektivitet och 

bristande prestationsförmåga (Maslach, Schaufeli och Leiter, 2001). Till grund för 

konceptualiseringen låg Maslach Burnout Inventory (MBI), som också är det överlägset 

mest använda måttet för utmattningssyndrom. Detta konstrukt har  haft stor inverkan på 

forskningen. Bianchi, Schonfeld och Laurent (2019) menar dock att forskning om 

utmattningssyndrom undermineras av att det finns problem med konstruktet som 

negligeras. Detta skapar generella problem med validiteten genom att vad som utgör ett 

fall av utmattningssyndrom är oklart, att den grundläggande konceptualiseringen och 

operationaliseringen inte är i linje med varandra, att utmattning troligen inte är så 

specifikt arbetsrelaterat som det vanligen anses som samt att konstruktvaliditeten är 

otillfredsställande. 

Utmattningssyndrom finns idag med som diagnos i ICD-10 och har i Sverige av 

Socialstyrelsen klassificerats med ett antal kriterier (Praktisk medicin, 2018). Psykiska 

och fysiska symtom på utmattning ska ha förekommit under minst två veckor och ha 

utvecklats till följd av identifierbara stressorer, vilka har förekommit under minst sex 

månader. Personen ska ha uppvisat påtagligt nedsatt psykisk energi som yttrar sig i 

minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid vid psykisk 

belastning. Minst fyra av nedanstående symtom ska ha funnits i princip dagligen under 

samma tvåveckorsperiod och orsakar tydligt lidande eller nedsatt funktion i arbete och 

andra sociala sammanhang. Symtomen får inte vara orsakade av droger, läkemedel eller 

sjukdom. 

● Koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar. 

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

● Känslomässig labilitet eller irritabilitet. 

● Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet. 

● Fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet. 

●  Sömnstörning. 
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Om kriterierna för depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom uppfylls ska 

dessa diagnoser i första hand gälla istället för utmattningssyndrom (Praktisk medicin, 

2018). 

Socialstyrelsens underlag för försäkringsmedicinskt beslutsstöd (2017) beskriver hur 

utmattningssyndromets akuta fas kan föregås av flera år med symtom som kommer och 

går. Den akuta fasen kan komma plötsligt och varar vanligen i några veckor där 

symtombilden är avancerad och ibland dramatisk. Sedan följer en återhämtningsfas som 

kan fortgå i många år där symtom och stressintolerans kan kvarstå. Symtomen innefattar 

omfattande och funktionsnedsättande kognitiva störningar som koncentrations- och 

minnesproblem, ofta kombinerade med affektiva problem som gränsar till depression 

eller ångestsjukdom, samt somatiska symtom. Sömnstörningar, känslomässig labilitet, 

bristande initiativförmåga, nedsatt psykisk uthållighet, kroppslig svaghet och 

balansrubbningar är vanliga. 

Sandström (2010) menar att olika kognitiva problem är bland de vanligaste symtomen 

vid utmattningssyndrom och har i en studie påvisat annorlunda aktivitetsmönster i 

hjärnan hos personer med utmattningssyndrom, vilka avspeglar dessa kognitiva 

problem. Bland annat aktiverades delar av frontalloben hos utmattningsdrabbade mindre 

jämfört med studiens två jämförelsegrupper, varav en bestod av friska och en av 

egentligt deprimerade personer. När det gäller personlighetsdrag utmärkte sig 

patientgruppen med utmattningssyndrom som ihärdiga, ambitiösa och pedantiska 

personer. Ett samband ansågs sammanfattningsvis finnas mellan personlighet, generell 

hälsa, kognitiv förmåga och neuroendokrin dysfunktion vid utmattningssyndrom. Fler 

forskare har också de senaste åren med hjälp av MRI och mätningar av bland annat 

kortisolnivåer kunnat visa biologiska förändringar i hjärnans aktivitet såväl som 

förändringar i hjärnans struktur hos individer med utmattningssyndrom (Durning, et al., 

2013; Savic, 2015; de Andrade, Amaro, Farhat och  Schvartsman, 2015; Savic, Perski 

och Osika, 2018). Exempel på strukturella förändringar som har konstaterats är kortikal 

förtunning (höger prefrontalkortex och vänster superior temporal gyrus), förstoring av 

amygdala och förminskning av en del av striatum (svanskärnan). Förstoringen av 

amygdala har i en longitudinell studie visat sig fortfarande kvarstå efter två år (Savic, 

Perski och Osika, 2018). 
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Utmattningssyndrom är mer vanligt förekommande hos kvinnor än män, men varför det 

är så är inte klarlagt. Den ovan nämnda studien som visade förändringar i hjärnan hos 

individer med utmattningssyndrom visade även att förändringarna var mer markanta hos 

kvinnor än män (Savic, Perski och Osika, 2018). Här finns olika syn på orsaker och 

frågor kan ställas om könsskillnaderna beror på att kvinnor och män reagerar olika på 

stress, eller på att män och kvinnor utsätts för olika mycket stress. I exempelvis SBU:s 

Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom (2014) 

drogs slutsatsen att kvinnor och män med likartade arbetsvillkor i samma grad utvecklar 

symtom på utmattningssyndrom. Dock har det i studier om den ökade psykiska ohälsan 

och stressrelaterade sjukdomar bland unga konstaterats att ökningen är större hos flickor 

än pojkar (Schraml, 2013), varför förklaringar till skillnaderna i prevalens mellan könen 

behöver sökas i ett större sammanhang.  

Att bli frisk efter att ha drabbats av utmattningssyndrom kan ta mycket lång tid, ofta 

flera år (Socialstyrelsen, 2003). Bernier (1998) menar att tillfrisknandeprocessen  kan 

jämställas med att hantera förlust, allvarlig sjukdom eller trauma på grund av den svåra 

kris utmattningssyndrom innebär. Ett framgångsrikt tillfrisknande ses här som en 

process som innefattar både interna (kognitiva och emotionella) och externa 

(arbetsmiljö) förändringsprocesser i sex på varandra följande stadier: erkänna 

problemet, distansera sig från arbetet, återställa hälsa, ifrågasätta värderingar, utforska 

möjligheter när det gäller arbete samt genomföra målinriktade förändringar i (arbets-

)situationen. Hur lång tid varje stadie tar varierar och är individuellt men slutförande av 

varje stadie är enligt Bernier (1998) en förutsättning för att nästa ska kunna påbörjas. 

För att förstå innebörden av vad utmattningssyndrom är, beror på och hur det kan 

motverkas och behandlas är det relevant att undersöka upplevelsen från de drabbades 

perspektiv. Syftet med denna studie var att uppnå ökad förståelse kring tillfrisknandet 

genom att med ett kvalitativt tillvägagångssätt undersöka hur drabbade kvinnor kan 

uppleva att det är att försöka bli friska och återhämta sig från utmattningssyndrom.  

 

Frågeställningarna var: 

- Hur kan kvinnor uppleva att det är att försöka bli frisk när de drabbats av 

utmattningssyndrom?  

- Vad ser kvinnorna själva som betydelsefullt för tillfrisknandet? 
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Metod 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod eftersom den ansågs lämpligast för att få 

information om hur det kan upplevas att försöka bli frisk från utmattningssyndrom och 

hur vägen tillbaka kan se ut. Kvalitativa intervjuer gör det enligt Langemar (2008) 

möjligt att få fram beskrivande data från informanternas berättade historier. Utifrån 

denna studies syfte och frågeställning är människors subjektiva syn på egna upplevelser 

och självuppfattning utifrån egna synvinklar och livsberättelser i fokus. Den kvalitativa 

metoden möjliggör enligt Langemar (2008) för intervjuaren att genom ett öppet 

fenomenologiskt förhållningssätt få del av erfarenheter i informantens värld, för att 

sedan i analysen kunna tolka och nå kunskap om informantens egna unika uppfattning 

och berättelse.   

 

Fenomenologin utvecklades runt förra sekelskiftet av Husserl och den används idag som 

vetenskapsteori för kvalitativ metod (Langemar, 2008). Det finns även en del tillämpad 

forskning med fenomenologisk inriktning, samt praktiska riktlinjer för densamma 

(Langemar, 2008). Fenomenologi har enligt Langemar (2008) en dualistisk ontologi, 

vilket innebär ett antagande om att det finns två typer av verklighet, en andlig och en 

materiell.  Denna studie har undersökt hur informanterna har upplevt det är att försöka 

bli frisk när de drabbats av utmattningssyndrom, och vad de själva ser som 

betydelsefullt för tillfrisknandet, och har försökt beskriva själva essensen i detta snarare 

än hur deras tillfrisknandeprocess faktiskt framskred. Denna uppsats kan därmed anses 

vila på en fenomenologisk grund , trots att den tematiska analysen baserad på Burnards 

modell som användes som analysmetod, inte är en renodlad fenomenologisk modell.  

 

 

Deltagare 

För att uppfylla kriterierna som informant i denna studie skulle personen ha blivit 

diagnostiserad med utmattningssyndrom eller utmattningsdepression av en läkare, 

psykiatriker eller psykolog. Hur lång tid som förflutit sedan informanterna  

diagnostiserades med utmattningssyndrom var inte av betydelse, men däremot skulle 

informanterna ha påbörjat sitt tillfrisknande och inte befinna sig i en akut fas. Eftersom 



 

 

 

6 (28) 

 

utmattningssyndrom är mer vanligt förekommande bland kvinnor än män har författarna 

i denna studie valt att enbart fokusera på kvinnor. Ansatsen var ett handplockat urval 

om 7-8 kvinnor över 18 år från författarnas nätverk. En viktig aspekt var att 

informanterna kände att de var intresserade och redo att delge sina egna upplevelser 

inom området. Efter att författarna varit i kontakt med ett antal potentiella deltagare 

valdes sju personer ut som ansågs utgöra ett bra och representativt urval för denna 

studie. Författarna hade då valt bort några personer som inte ansågs ha kommit 

tillräckligt långt i sitt tillfrisknande och kanske inte heller var mogna att delge sin 

berättelse. Enligt Langemar (2008) är en viktig aspekt att handplocka de informanter 

som tros kunna delge de bästa svaren utifrån studiens frågeställning. 

 

Efter att i författarnas nätverk hittat 7 kvinnor som uppfyllde ovanstående kriterier 

rekryterades en åttonde informant via kontakt med en av informanterna (snöbollsurval). 

Även denna bedömdes efter samtal vara en lämplig kandidat utifrån studiens kriterier. 

Därefter hade studien totalt åtta informanter, varav en valde att hoppa av på grund av att 

hon när det var aktuellt inte mådde tillräcklig bra för att genomföra intervjun.  Efter 

diskussion mellan författarna och informanten och att först ha avvaktat togs sedan 

beslut om att inte senarelägga intervjun ytterligare, utan det beslutades gemensamt i 

samförstånd med informanten att hon inte skulle delta i studien, Detta gjorde att studien 

baserade sig på totalt 7 kvinnor i åldern 40-50 år (se tabell 1). 

 

 

 

 

Instrument och procedur 

Utifrån studiens syfte och frågeställning framtogs en intervjuguide (Se bilaga I). 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med denna som bas, men med friheten att 
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inte behöva ställa frågorna i samma ordning utan avgöra det beroende på hur intervjun 

flöt på samt ställa följdfrågor där så ansågs lämpligt (Langemar, 2008). Alla intervjuer 

kunde inte hållas som traditionella intervjuer med fysiska träffar på grund av långa 

avstånd mellan intervjuare och informant. Tre av intervjuerna genomfördes i form av 

traditionella intervjuer på lugn och ostörd plats. Den första intervjun på distans som 

hölls via Skype med video hade ibland bristande ljudkvalitet varför resterande tre 

intervjuer på distans genomfördes i ett fall via Skype utan bild och två fall genom 

telefonintervjuer. Intervjuerna tog cirka en timme i genomsnitt att genomföra. 

Intervjuerna spelades i fem fall in med smartphone och i två fall med 

inspelningsfunktion i Skype och informanterna informerades om detta i förväg. Efter en 

av intervjuerna skickade informanten ett email till författarna med kompletterande 

reflektioner som hon inte tyckte hon hade fått med under intervjun, vilka också ingick i 

datamaterialet.  

 

Efter intervjuernas genomförande transkriberades det inspelade materialet i Excel. Det 

informanterna berättade skrevs ner i sin helhet, men exempelvis upprepade ord samt 

ljud som mm, eh och ah utelämnades där detta bedömdes sakna betydelse för 

innebörden. Författarna transkriberade de intervjuer som den andre författaren hade 

genomfört för att direkt få inblick i alla intervjuer. Varje fråga skrevs ner i en unik cell 

och informanternas respektive svar i en egen unik cell vilket underlättade bearbetningen 

i ett senare skede. Där ljudkvaliteten var bristande noterades vid transkriberingen 

“[ohörbart]” och när detta under analysens gång ansågs gälla relevanta meningsbärande 

enheter kontaktades informanten för att få hjälp med hur det “ohörbara” skulle 

kompletteras korrekt. För att de båda författarna skulle få en samlad bild av alla 

intervjuerna lästes det transkriberade datamaterialet igenom ett antal gånger av båda 

författarna. För att försöka hitta mönster i materialet gjorde båda författarna 

anteckningar om tänkbara kategorier och teman direkt efter varje intervju samt under 

genomläsningarna.  

 

Därefter analyserades datamaterialet med hjälp av tematisk innehållsanalys med 

Burnards modell som grund för arbetet (Burnard, 1991). Den tematiska analysen i 

arbetet utgick från ett induktivt synsätt där det insamlade materialet var i fokus för att 

hitta teman, till motsats från det deduktiva synsättet där teman redan är satta förväg 
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(Langemar, 2008). Under analysprocessen eftersöktes semantiska teman, det vill säga 

författarna var fokuserade på det som verkligen uttalades (Braun & Clarke, 2006) och 

försökte inte att tolka det som eventuellt kan ha sagts “mellan raderna” under ett svar.  

 

De meningsbärande enheterna som framkom i intervjuerna urskildes för att sedan 

komprimeras till kondenserade meningsenheter vilka sedan kodades. Författarna gjorde 

först detta var för sig och sedan gjordes arbetet tillsammans för att komma fram till en 

gemensam version. Dessa koder länkades sedan samman till kategorier och 

övergripande teman. Alla koder ska här tillhöra en underkategori, kategori och ett 

övergripande tema, listan ska vara fullständig och återspegla det centrala i intervjuerna. 

Detta sista steg arbetades igenom ett antal gånger innan slutgiltiga kategorier och teman 

fastslogs. Meningsbärande enheter som uppfattades belysa ett tema särskilt väl 

färgmarkerades för att senare kunna användas som citat i resultatdelen. Exempel på 

analysprocessen illustreras nedanstående i Tabell 2 (Burnard, 1991). 
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Etiska överväganden 

 

Enligt Wilson & MacLean (2011) är en av de viktigare riktlinjerna gällande 

psykologiska studier med människor att visa respekt för deltagarna som är med i 

studien, att all information om dem behandlas konfidentiellt och att deras integritet 

skyddas. Författarnas ansats var att genom hela processen, och i synnerhet vid 

intervjuernas genomförande, visa stor respekt för att ämnet kan vara känsligt och vissa 

aspekter svåra att prata om. Vikt lades också vid att ingen deltagare skulle vara i ett akut 

skede eller på väg att insjukna, utan att alla åtminstone hade påbörjat sitt tillfrisknande. 

Enligt vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2010) kan det huvudsakliga 

individskyddskravet preciseras i fyra olika krav, det vill säga: konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och informationskravet. 

  

När intervjuerna bokades informerades deltagarna samtidigt om studiens syfte och 

frågeställning, att deras medverkan var frivillig och att informanten när som helst hade 

rätt avbryta intervjun eller att avstå delar av intervjun (informationskravet och 

samtyckeskravet) utan att behöva motivera detta. Vidare informerades också om att all 

data från intervjun endast kommer att användas och bearbetas av författarna men med 

tillgång för handledare/examinator och att datamaterialet endast kommer användas för 

denna studie (nyttjandekravet). Slutligen informerade författarna om att informanten 

skulle avidentifieras i all insamlad data och tilldelas en kod som skulle ersätta deras 

egen identitet och denna kod följer informanten genom intervju och transkribering. 

Ovanstående information gavs återigen i direkt anslutning till att intervjuerna 

påbörjades. Informanterna erbjöds också ta del av uppsatsen när den blivit godkänd. 

 

 

Resultat 

Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor som drabbats av utmattningssyndrom kan 

uppleva att det är att försöka bli frisk och vad de anser som viktigt för tillfrisknandet. 

Den tematiska analysen resulterade i två övergripande teman; Livslång anpassning samt 

Förståelse och Stöd, vardera med kategorier och underkategorier enligt tabell 3.  
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Tema: Livslång anpassning 

Behovet av att göra förändringar och anpassningar var genomgående mycket 

framträdande i informanternas beskrivningar. Redan från att först kunna börja bli frisk 

behövdes anpassningar göras av tankesätt, beteenden och arbetssituation men det 

framgick att alla informanterna såg det som att de kommer att fortsätta behöva arbeta 

med strategier och anpassningar under resten av sina liv eller i alla fall under mycket 

lång tid framåt. Alla informanter uttryckte i någon form att de aldrig blir densamma som 

innan de drabbades av utmattning. Temat Livslång anpassning har delats in i tre 

kategorier: Insikt och Acceptans, Egenansvar samt Blir den som drabbats någonsin 

frisk? 

 

“Och sen även idag, så här 10 år senare... jamen för det tänker jag också har varit en 

process att, acceptera att jag aldrig kommer att vara den jag var innan. Jag kommer 

alltid vara stresskänslig. Jag kommer alltid stå på antidepressiva. Jag kommer alltid ha 

en sårbarhet och det har varit... Det var jävligt tufft skulle jag säga i början att acceptera 

det. Att man vill vara mycket starkare än vad man är. [...] Jag kan inte jämföra med hur 

någon annan har tillfrisknat utan jag kan ju bara se före, och vem jag var efter, och så 

får jag försöka att inte bli sjuk igen. Det är mitt ansvar gentemot mig själv.” 
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Kategori: Insikt och Acceptans 

Inom kategorin Insikt och Acceptans finns tre underkategorier: Skuld och skam, 

Acceptera begränsning samt Lärdomar och egen förståelse. Informanterna framhöll på 

olika sätt vikten av insikt och acceptans för att bli frisk. Flera av informanterna uttalade 

att tillfrisknandet började först när de hade insett och sedan börjat acceptera att de 

drabbats av utmattningssyndrom och att denna insikt och acceptans var helt avgörande 

för att kunna börja bli frisk:  ”Men det var faktiskt inte förrän jag sa till mig själv; Ok, 

jag lägger ner. Jag skiter i allt och går och lägger mig, som jag kunde börja bli frisk.”  

Orden ”brutalt”, “kaotiskt” och ”chock-artat” användes av olika informanter för att 

beskriva hur de upplevde det när den insikten kom, och att det var svårt att ta till sig det. 

Andra människor behövde först tala om för dem att de drabbats av utmattningssyndrom 

och behövde vara sjukskrivna, då de varken ville eller kunde inse det själva. Motståndet 

illustreras exempelvis av uttalanden som ”För att jag är inte en sån” och ”Det var ju en 

början med att streta emot också, typ att; Jaha, är det inget fel på mig, alltså fysiskt, nej 

men då ska jag ju gå och jobba”. 

Flera pratade också om känslor av skuld och skam innan de hade accepterat sin situation 

och även om att ett viktigt led i acceptansen är att inte få dåligt samvete för att säga nej 

och sätta gränser. Någon försökte i början till och med dölja för arbetsgivare att de 

drabbats av utmattningssyndrom; “Den första gången så valde jag faktiskt att inte 

berätta för någon. Jag tyckte det var... Jag höll det för mig själv. Jag skämdes nog. Då 

hade jag två arbetsgivare, ingen av dem fick veta det då”. Flera beskrev hur skuld och 

skam kan bli hinder för tillfrisknandet på olika sätt, exempelvis genom att stå i vägen 

för att en drabbad pratar om sin situation samt söker hjälp och stöd, eller genom att 

lägga sordin på sådant som tidigare gjort en glad. 

“Man pratade mycket om att göra något som gör en glad. Svårt när man liksom inte 

längre vet vad som gör en glad... Allt blev så förknippat med stress och skuld i att jag 

blev sjuk för att jag hade kul.” 

Informanterna beskrev alla på olika sätt att de kämpat med att acceptera att de inte anser 

sig vara densamma och klara av samma saker som innan de drabbades.  
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“Hitta en acceptans hos sig själv, alltså att man accepterar att; ja men det är så här nu. 

Jag är inte mitt gamla vanliga effektiva jag, som är högpresterande och fixar det här och 

det här och det här, utan att… Ja länge så tyckte jag att jag har blivit en sämre version 

av mig själv, och där kanske jag inte riktigt helt hundra har landat i att jag tycker att jag 

är riktigt bra. Duger. Men jag har ändå accepterat mer och mer att det här är min 

kapacitet nu, och det är ok.” 

En kvardröjande utmaning med att acceptera illustrerades av ett uttalande om att det är 

svårt att hantera känslan av att inte bidra så mycket som informanten tycker att denne 

borde. Självkänsla och självförtroende påpekas ha påverkats: 

“... det tycker jag är en jättestor grej i det här [syftar på att självförtroende och 

självkänsla har påverkats negativt]. Man känner sig ju väldigt misslyckad som person, 

eller jag gjorde det i alla fall, i början. Det är något fel på mig som inte klarar det här, 

som alla andra klarar. Fast man sen nu har förstått att det är ganska många som inte 

klarar det.” 

Flera påtalade också vikten av att lyssna på kroppens signaler och inse sina 

begränsningar när det gäller både att fortsätta bli friskare och för att inte bli riktigt sjuka 

igen. Detta påpekades av en informant att det fortfarande inte sker med någon sorts 

automatik, trots att det gått så länge som 10 år sedan insjuknandet. Dock påtalades att 

insikten om behovet av att bromsa och göra anpassningar kommer tidigare efter de 

lärdomar som dragits från att tidigare ha varit sjuk och sedan flera gånger varit nära att 

bli sjuk igen. Detta sades vara ett ständigt lärande som kommer att fortsätta hela livet, 

men också att det är svårt att lära sig att inse var gränsen går då den varierar med 

dagsformen. 

En av informanterna påtalade att frustrationen över att inte längre ha samma kapacitet 

och orka samma saker som tidigare var mycket stor i början, men att acceptansen ökat. 

Flera nämnde också frustration över att tillfrisknandet tar väldigt lång tid, och att de i 

början ville ha en ”quick-fix” men att de tvingats inse att det inte finns. Att inse och 

acceptera detta beskrevs som svårt men nödvändigt för tillfrisknandet vilket här 

exemplifieras med “alltså det går ju inte snabbt liksom att bli frisk. För många åker ju 

dit igen för att vi försöker blir friska för snabbt”. 
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Kategori: Egenansvar 

Informanterna beskrev på flera olika sätt att deras tillfrisknande huvudsakligen har legat 

och ligger i deras egna händer. Underkategorier inom kategorin Egenansvar är: Upp till 

en själv, Genomföra förändring, Genomföra strategier samt Hinder för genomförande. 

Informanterna har inledningsvis behövt hjälp exempelvis i form av terapi för att lära sig 

olika saker, men att ta till sig och sedan påminna sig om, tillämpa och genomdriva det 

som behövs för att bli och hålla sig frisk är ändå upp till dem själva. Detta illustrerades 

av uttalanden som ”Men samtidigt, det är ju aldrig någon som kan hjälpa dig; du måste 

ju bli frisk av dig själv. Även om folk sa vad man kunde göra, det finns ju inget som 

någon kan göra."  och ”Det är ju egentligen bara jag som kan göra några förändringar i 

mitt liv, att det blir bättre”. De beskrev att de behövt förändra och även framledes 

behöver anpassa tankesätt, värderingar, beteenden och arbetssituationer. Många 

påpekade också att det är väldigt svårt att bryta mönster och att detta är något som de 

behöver jobba med resten av livet eller åtminstone lång tid framåt. 

“Vad är alternativet; Stress finns ju överallt. Det finns inget liv som inte har 

stress. Det är verkligen upp till mig själv att lära mig hantera det på något sätt. 

Jag tänker så här; det finns människor som jobbar bredvid mig som jobbar dag ut 

och dag in, år ut och år in, så vad är mitt problem..? Varför kan jag inte fixa det? 

Visst har de också stressiga dagar, men... Det är mig det handlar om, det är jag 

som måste fixa det. Det är bara jag som kan sätta gränser så att det funkar för mig 

också.” 

Alla pratade om behovet att planera sin tid för att det inte ska bli ”för mycket” och 

vikten av att lyssna på signaler var återkommande i intervjuerna. Att värna om, och 

prioritera sig själv genom att exempelvis säga nej och sätta gränser återkom som något 

som är en utmaning men faktiskt också belystes som väldigt positivt att ha lärt sig under 

processen för att bli frisk: ”Det är skönt att sätta gränser och stå upp för sig själv och 

faktiskt värna om sig själv”. När det gäller prestationskrav påtalades behovet av att 

tänka ”good enough”.  

“Det är helt ok att inte prestera hela tiden. Det är helt ok att bara slappa en helg eller det 

är ok att bara komma hem ifrån jobbet och lägga sig i soffan. Det måste inte vara 

jättefin middag på bordet varje dag, man kan äta lite färdigmat eller ungarna kan laga 
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mat själva. Att man kan dra ner ribban litegrann. Det behöver inte vara så perfekt 

allting. Jag försöker, men man får påminna sig själv hela tiden. Det är mycket lättare att 

bara gå tillbaka till att man fixar och donar och är som en virvelvind.” 

Flera utmaningar med, och hinder för, att ta sitt egenansvar för att bli frisk beskrevs av 

informanterna. Någon berättade om hur de skulle börja arbeta heltid samtidigt som de 

var i ett intensivt skede av KBT-behandling och då försökte få förlängd 

deltidssjukskrivning under den period som återstod av KBT-behandlingen, men 

nekades. I detta fall tog informanten tjänstledigt på 25 procent, då denne annars inte 

ansåg sig klara av att genomföra behandlingen som behövdes för att bli frisk. Fler 

exempel på tjänstledigheter och uttag av andra former av ledigheter nämndes också, där 

informanterna inte ansett sig klara av heltidsarbete trots att de blivit utförsäkrade. Flera 

berättade om anpassningar de tror att de skulle må bättre av i form av att gå ner i 

arbetstid och liknande, men där de ansåg sig vara tvungna att arbeta heltid av 

ekonomiska skäl. Tid som kanske egentligen skulle behövas för att tillämpa strategier 

och även vila för att bli och hålla sig frisk behöver läggas på hem, familj och arbete och 

det framstår som en svår balansgång vilket illustreras med följande uttalande ”Hur lätt 

är det alltid att lyssna när ändå pengarna måste komma in och läxorna ska hjälpas och… 

Där är ju ändå ett liv som måste fortsätta på något sätt. Så är det ju med alla.” 

Flera sa att de hade behövt byta arbetsplats för att bli friska, några gick aldrig tillbaka 

till samma arbetsplats alls efter att ha varit sjukskrivna, andra kom tillbaka på deltid 

men behövde byta arbetsplats för att kunna komma upp till heltid igen. Även här 

nämndes ett hinder för tillfrisknande då bytet av arbete i sig kan generera stress. 

Alla nämnde att komma ut och röra på sig som väldigt viktigt för deras tillfrisknande 

och flera sa att de använt och använder motion som medicin för att bli och hålla sig 

friska. 

 

 

Kategori: Blir den som drabbats någonsin frisk? 

Underkategorier är här: Blir aldrig densamma, Ser sig inte som frisk, Rädsla för att inte 

bli frisk. Informanterna ifrågasatte om den som drabbats av utmattningssyndrom 

någonsin blir helt frisk och reflekterade kring vad det egentligen innebär att vara frisk.  
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Att kunna arbeta 100 procent kanske i samhällets ögon anses som att vara frisk, men 

informanterna likställde inte det. Flera sa klart uttalat att de inte betraktade sig som 

friska idag och heller aldrig kommer att bli det. Alla ansåg sig behöva anpassa sina liv 

och behöver ständigt jobba med sig själva för att fungera och inte bli akut sjuka igen 

och såg det som att det är så det kommer att vara för alltid, eller i någons fall för lång tid 

framåt. Värderingar och prioriteringar har fått lov att förändras och anpassningar görs 

ständigt. “Jag tror aldrig att man kommer tillbaks till den man var innan. Men, man vill 

ju inte komma tillbaks till den man var innan för det var ju det som gjorde att man blev 

sjuk.” Någon uttryckte det som att denne inte såg sig själv som 100 procent frisk men 

också som att den som drabbats hela tiden pendlar mellan att bli frisk och sjuk igen och 

att det är ett lärande för resten att livet att hantera det. Det beskrevs också i något fall en 

positiv syn och en tacksamhet för att det inte gick längre och tillståndet blev allvarligare 

innan tillfrisknandet började, då det enligt informanten skulle ha betytt att denne aldrig 

skulle ha kommit tillbaka till arbetslivet.  

 

“Allting är relativt, skulle jag vilja säga, men jag… jo, alltså jag känner mig väl 

frisk men jag är ju inte som jag var innan, innan det hände så att säga. Men man 

har ju liksom, ja jag tycker det känns som att man har fått ändra lite... ja ändrat 

lite på värderingar och vad som är viktigt och på prioriteringar och sånt där. Och 

försöka anpassa sig till något liv som man klarar av.” 

Friskheten mättes för någon genom dennes energinivå och hur mycket denne orkade, 

vilket fortfarande varierade så långt som 10 år efter diagnos. Informanterna beskrev en 

kvarstående stresskänslighet och symtom som återkommande dyker upp igen vid 

stressbelastning, trots att samhället ser dem som friska då de sedan länge är tillbaka i 

arbete. Att aldrig bli densamma som innan var återkommande kommentarer och även 

rädsla för att bli riktigt sjuk igen. En annan aspekt som beskrevs i termer av att vara 

frisk är att ha lärt sig säga nej, sätta gränser och prioritera sig själv högre än innan 

insjuknandet. Samtidigt som frustration och sorg över att inte klara av samma saker som 

tidigare uttrycktes också en tacksamhet för att faktiskt klara av att arbeta och med 

anpassningar fungera någorlunda på fritiden.  

“Nej nog har det varit känsligt emellan också, det har det varit, absolut. Men som 

sagt var, det har ju inte liksom varit sådär så att man känner sig; Ja nu är jag frisk 

liksom. Jag tror att har man haft en sån här utmattningsdepression så är man på 
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något vis litegrann som en... ja jag vet inte, en nykter alkoholist eller någonting. 

Alltså jag menar att man har, ja, man har ju det här med sig på något vis och det 

är väldigt lätt, upplever jag det som, att trilla tillbaka.” 

 

 

Tema: Förståelse och stöd  

Även om det egna ansvaret på många sätt är avgörande så är den som drabbats av 

utmattningssyndrom i stort behov av stöd och hjälp för att bli frisk. Upplevelserna här 

skilde sig mycket åt, men alla var överens om att bemötande och stöd från sjukvård och 

arbetsgivare är viktiga för tillfrisknandet. Att bli förstådd och tagen på allvar lyftes fram 

som särskilt betydelsefullt . Temat Förståelse och stöd har delats in i kategorierna Stöd 

och hjälp samt Vikten av förståelse. 

 

 

Kategori: Stöd och hjälp 

Underkategorier är här: Stödfunktioner, Timing och Hinder istället för stöd. Några av 

informanterna har fått mycket bra stöd på sin arbetsplats från både chefer och kollegor 

både under före, under och efter sjukskrivning och anpassningar av arbetet har gjorts. 

Andra har upplevt att de inte fått något som helst stöd och säger att de har mött attityden 

”Jaha, du är sjukskriven… Hör av dig när du är frisk och kan jobba igen” och ”så länge 

du presterar på topp är du välkommen här”. Förutom stöd från arbetsgivaren gavs den 

sociala arbetsmiljön och att få respekt och uppskattning stor betydelse för 

tillfrisknandeprocessen när den sjukskrivne börjar arbeta igen och gradvis försöker öka 

arbetstiden till 100 procent. ”…de som har fått mer stöd av arbetsgivaren har ju kunnat 

komma tillbaka och jobba mycket snabbare.” 

Flera beskrev negativa upplevelser av bemötandet från vårdcentraler där de blivit 

besvikna och återgav en uppfattning av att läkarna på vårdcentralen varit stressade, 

okunniga och inte tagit dem på allvar; ”Av vårdcentralen fick jag ingen hjälp för över 

huvud taget”, och att de rutinmässigt endast eller i första hand erbjuder antidepressiv 

medicin. Flera har ätit och äter antidepressiv medicin även flera år efter insjuknandet, 

och ansåg sig även fortsättningsvis behöva ha det stödet. Ett par av informanterna 

uttalade att de inte vågar sluta eftersom det skulle innebära en ökad risk att bli sämre 
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igen. Medicin för att sova och lindra smärta nämndes också av någon som hjälpmedel i 

tillfrisknandet. Någon berättade även att biverkningar av medicin under en period varit 

hinder för dennes tillfrisknande. Flera beskrev det som mycket viktigt att deras läkare i 

början stod på sig och talade om för dem att de verkligen var sjuka då de själva inte 

insåg varken det eller att de var tvungna att göra förändringar. Problem som beskrevs 

med vårdcentraler var ständigt nya läkare och att varje gång vara tvungen att berätta allt 

från början. Dessutom redogjordes för hur olika läkare haft motstridiga uppfattningar 

om sjukdomstillstånd och sjukskrivning, vilket fått den drabbade att må sämre. Ett par 

av informanterna berättade att de då de inte fått hjälp från läkare på vårdcentral istället 

fått hjälp av andra läkare, som specialist och läkare på akuten som de uppsökt av andra 

orsaker än sina utmattningsbesvär. Ett par av informanterna sa att de senare hade fått 

bra bemötande och hjälp från företagshälsovård. 

Upplevelsen av bemötande från Försäkringskassan varierade också. Några upplevde att 

de i princip inte haft någon kontakt, någon att Försäkringskassan mest hört av sig och 

hört sig för hur planen såg ut framåt. Flera beskrev kontakten med både 

Försäkringskassan och sjukvården som en kamp som är väldigt svår för någon som är 

sjuk och att osäkerheten kring hur det skulle bli med sjukskrivning gjorde att det tog 

längre tid att bli frisk. “Försäkringskassans fyrkantighet” benämndes av någon som ett 

hinder för att bli frisk. Mycket kraft som hade kunnat användas för att bli frisk 

upplevdes istället gå åt till att kämpa för att bli förstådd och få hjälp. Ett par av 

informanterna sa att de hade önskat att det hade funnits någon typ av samordnare som 

kunde hjälpa till med kontakterna med sjukvård, försäkringskassa och även arbetsgivare 

som var insatt, trodde på och stod på den drabbades sida. Uttalanden liknande citatet 

“man måste verkligen vara frisk för att orka hålla på” återkom från flera av 

informanterna. 

Samtalsterapi angavs generellt ha haft stor betydelse för tillfrisknande. Sådan hjälp har 

erbjudits från vårdcentral, företagshälsovård, arbetsgivare och även sökts och bekostats 

privat. Erfarenheterna var dock blandade, några av informanterna återgav att de först 

träffat psykolog/terapeut som inte passat dem och till och med i något fall upplevts som 

obehaglig, men senare träffat någon som de tycker har hjälpt dem mycket och gett dem 

lärdomar och verktyg för att kunna göra nödvändiga förändringar. 
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Något som återkom i intervjuerna är att det är viktigt att stödinsatser som samtalsterapi, 

stressgrupper och liknande kommer vid rätt tidpunkt. Flera sa att de upplever att de 

antingen fått den hjälpen för tidigt, och att de då fortfarande varit för sjuka och trötta 

och därmed inte kunnat ta till sig terapin. Andra sa istället att de tror att deras 

tillfrisknande tagit längre tid för att de fått sådan hjälp för sent, då de i början av 

sjukskrivningen bara varit hemma och blivit isolerade och allt mer deprimerade. 

Stöd från familj och vänner lyftes också fram som viktiga faktorer för tillfrisknandet, 

bland annat genom att de påminner den drabbade om när det är dags att bromsa och ta 

det lite lugnare. 

 

 

Kategori: Vikten av förståelse 

Denna kategori har delats in i underkategorierna: Stöd beroende av förståelse och Sämre 

av brist på förståelse. Vikten av att få förståelse, bli lyssnad på och trodd samt bemötas 

med respekt återkom inom alla områden, från när det gällde omgivningen som familj, 

vänner, arbete såväl som vid kontakter med sjukvård och Försäkringskassan och detta 

beskrevs som mycket viktigt för att bli frisk.  

 

“Alltså det jag kan känna har hjälpt mest är väl att folk har bekräftat att, att jag 

var sjuk. På något sätt, så att jag själv har kunnat respektera. Och sen är det nog 

så att de här kraven eller vad man ska säga, det är ju egentligen aldrig någon 

annan som har ställt kraven på mig att jag ska göra det jag gjorde. Lite så... Det är 

rätt så skönt liksom att känna i efterhand att folk trodde på mig. Jag tyckte ju som 

så, jag tyckte det var sjukt pinsamt, det tog ju två veckor innan jag vågade berätta 

för mina föräldrar varför jag var sjukskriven.” 

Flera återgav här att de som inte själva har drabbats inte förstår hur det är och att det 

gjort dem mer stressade, mer sömnlösa när de mötts med brist på förståelse för hur de 

mår och att de inte orkar med samma saker som tidigare, eller lika mycket som de andra 

i omgivningen gör. ”Det syns inte så mycket utanpå och de förstår inte vilken enorm 

kraft det var att bara ta sig upp, eller gå till jobbet, eller duka ett bord, eller tömma en 

diskmaskin. De förstår inte att man har tagit allt vad man har för att ens klara det.” Flera 
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nämnde också att det hade varit bättre om de brutit någon kroppsdel eller istället 

drabbats av något som syns på utsidan.  

“Jag möttes av försäkringskassan med oförstånd. Att de inte kunde sätta sig in i min 

situation, utan bara tittade på, nu har det gått si och så många månader, nu skall du 

tillbaka, så. Det var ju inte någon hjälp.” 

Känslor av skuld och skam för att ha blivit sjuk togs upp av de flesta, och förståelse från 

andra som en viktig faktor för att hantera dessa, acceptera situationen och därmed kunna 

bli frisk. Dessa känslor påverkas av att det inte syns utanpå hur den som drabbats mår. 

“Ja, och även skammen kring att vara sjuk, när det inte syns utanpå att du är sjuk, utan 

det känns inuti. Man tycker ju kanske att de som jobbar med... ja till exempel då 

Försäkringskassan, de som jobbar med de frågorna, så borde de ha någon förståelse för 

det som inte syns på utsidan. Men nej.” 

Familjens inställning och stöd beskrevs återkommande som viktigt för tillfrisknande. 

Föräldrar nämnde också hur mycket lättare det var när barnen blivit större och förstod 

mer om vad utmattningssyndrom innebar och att de till och med i flera fall har blivit ett 

stort stöd som förstår och exempelvis påminner när mamma behöver ta det lite lugnare. 

Även vänner lyftes av flera fram som viktiga. De vänner som haft egen erfarenhet av 

utmattningssyndrom och därmed förstod hur det var nämndes av flera som 

betydelsefulla för tillfrisknandet. 

 

 

Diskussion  

Den här uppsatsens syfte var att försöka uppnå ökad förståelse genom att med ett 

kvalitativt tillvägagångssätt undersöka hur drabbade kvinnor kan uppleva att det är att 

försöka bli friska och återhämta sig från utmattningssyndrom samt vad kvinnorna själva 

ser som viktigt för tillfrisknandet. 
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Resultatdiskussion  

Att bli frisk från utmattningssyndrom framstår som en komplex process över lång tid 

med många faktorer inblandade. Upplevelserna är individuella men ändå framstod 

mycket av upplevelsen som gemensam för informanterna i denna studie. De berättade 

alla om att de behövt göra förändringar och anpassningar för att börja bli friska, fortsätta 

bli friskare eller inte bli akut sjuka igen, men också hur lätt det varit att falla in i gamla 

mönster och vanor så att tillfrisknandet avbrutits och ibland att återinsjuknande skett. 

De berättade om svårigheter med att varaktigt ändra tankesätt och beteenden, trots att de 

anser sig under processen ha lärt sig vad och hur de behöver göra. Informanterna har fått 

utbildning i form av stressgrupper och liknande samt terapi som enligt deras uppfattning 

hjälpt dem, men insatserna som nämnts tycks var för sig ha bestått av korta insatser vid 

ett fåtal tillfällen. För att förstärka effekten av sådana insatser och göra de 

beteendeförändringar som där initieras mer bestående kan mer långsiktiga behandlings- 

och utbildningsinsatser behövas. Exempelvis har Rowe (2000) visat att en 6 veckor lång 

behandlingsinsats med repeterande tillfällen efter 5, 11 och 17 månader haft väsentligt 

bättre resultat vid jämförelse efter 2,5 år jämfört med endast den sex veckor långa 

insatsen. Även om det finns mycket forskning om effektiviteten hos olika typer av 

behandlingsinsatser så finns det få studier om hur de fungerar, och som fokuserar på de 

förändringsmekanismer som är viktiga vid rehabiliteringen och tillfrisknandeprocessen 

(Salminen, Mäkikangas, Hätinen, Kinnunen och Pekkonen, 2015).  

När det gäller stöd och hjälp så är en viktig faktor för de beteendeförändringar som 

behövs för att bli frisk att uppleva bekräftelse och känna stöd från läkare (Fjellman-

Wiklund, Stenlund, Steinholtz och Ahlgren, 2010). Flera informanter lyfte fram vikten 

av att bli förstådd men beskrev att deras tillfrisknande hade påverkats negativt av att de 

upplevt dåligt bemötande, brist på förståelse och utebliven hjälp när de sökt hjälp hos 

läkare på vårdcentraler. Här finns en begränsning i det svenska sjukvårdssystemet 

genom att den sjukskrivande läkaren på vårdcentralen och patienten rimligen träffas för 

kort tid för att göra en tillräckligt djupgående analys av situationen som behövs för att 

ställa rätt diagnos och göra en lämplig åtgärdsplan (Socialstyrelsen, 2003). Att dessutom 

som flera informanter nämnde behöva träffa olika läkare varje gång, dessutom ibland 

med helt skilda uppfattningar, skapar ytterligare begränsningar. Upplevelsen som flera 
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av informanterna delade av att kontakten med läkare på vårdcentralen var en kamp med 

brist på förståelse som påverkar tillfrisknandet negativt har också visats i tidigare studie 

(Engebretsen, 2019). Även informanternas beskrivningar av känslor av skam och sänkt 

självkänsla i början av tillfrisknandeprocessen samt betydelsen av att mötas med respekt 

och tolerans har visats i andra studier (Engebretsen, 2019; Hellman, Karlström, Jonsson 

och Tham, 2009).  

Informanterna reflekterade kring om den som drabbats av utmattningssyndrom någonsin 

blir frisk, vad det egentligen innebär att vara frisk samt att individens egen uppfattning 

inte behöver stämma överens med omgivningens. Här kan det noteras att antalet år som 

vid intervjutillfället gått sedan respektive informant diagnostiserades spänner mellan två 

och tio år med ett medelvärde på drygt sex år, vilket har kan ha haft viss betydelse för 

detta resonemang. Friskhet, hälsa, kan ses från olika perspektiv och informanterna 

beskrev här olika aspekter. WHO’s över 60 år gamla utopiska definition av hälsa lyder 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, andligt och socialt välbefinnande, inte bara 

frånvaron av sjukdom eller svaghet” (Rydén och Stenström, 2015, s. 5). Sigmund Freud 

anstiftade ett vidare begrepp av hälsa: ”Att kunna älska och arbeta” (Rydén och 

Stenström, 2015, s. 6). Med en flerdimensionell syn kan hälsa ses som ständig 

förändringsprocess där en individ aldrig är helt frisk eller helt sjuk utan alltid i rörelse 

på väg mot ökad hälsa eller mot sjukdom i flera dimensioner. En individ kan också vara 

sjuk i ett avseende, men frisk i ett annat eller vara subjektivt sjuk men objektivt frisk 

eller tvärtom (Rydén och Stenström, 2015). När ett fenomen som “tillfrisknande” skall 

beskrivas fenomenologiskt, så bör det enligt Langemar (2008) utgöras av en “god 

gestalt” som avviker från bakgrunden. Då är det enligt Langemar (2008) brukligt att 

bestämma en sorts existentiell baslinje i det konkreta upplevandet av fenomenet. Denna 

studies baslinje för tillfrisknandeprocessen anser författarna började först när deltagarna 

hade kommit till insikt och börjat acceptera att de var sjuka, vilket kan relateras till 

Berniers (1998) syn på att den första fasen i en framgångsrik tillfrisknandeprocess 

utgörs av att erkänna problemet. Individers insikter och lärdomar om deras individuella 

symtom och stressreaktioner har även av andra lyfts fram som viktiga för 

utmattningsdrabbades rehabilitering, genom att ligga till grund för att ta kontroll över 

den egna vardagen (Hellman, Karlström, Jonsson och Tham, 2009). Även om 

informanterna beskrev att de behövt stöd och hjälp, bland annat just för att komma till 

insikt, erhålla kunskaper och acceptera sin situation så underströk de att deras 
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tillfrisknande ändå ytterst och livslångt är deras eget ansvar. Uppfattningen att 

tillfrisknandet ligger i den drabbades egna händer har bekräftats i tidigare studie 

(Salminen, Mäkikangas, Hätinen, Kinnunen och Pekkonen, 2015).  

 

 

Praktiska Implikationer  

Enligt Langemar (2008) kan man inte göra kvantitativa generaliseringar då det 

kvalitativa resultatet inte handlar om numerär eller mängd. Däremot går det att bedöma 

hur väl studiens resultat kan generaliseras till det ämne studien handlar om samt dess 

population (Langemar, 2008). Författarnas förhoppning är att studien kan bidra till ökad 

generell förståelse om hur drabbade kvinnor upplever återhämtning från 

utmattningssyndrom. Resultatet överensstämmer med tidigare studier, framför allt när 

det gäller vikten av förståelse och stöd (Fjellman-Wiklund, Stenlund, Steinholtz och 

Ahlgren, 2010; Engebretsen, 2019). Dessa studier bekräftar tillsammans att stöd och 

bekräftelse från bland annat läkare är mycket viktiga komponenter i 

tillfrisknandeprocessen, och omvänt hur brist på förståelse kan ha negativ inverkan. 

Informanterna i denna studie har dock upplevt stora brister och variationer när det gäller 

detta varför utbildningsinsatser för bland andra vårdgivare troligen skulle kunna 

förbättra situationen för den här patientgruppen. Vård, lagstiftning, myndighetsutövning 

och arbetsmiljöarbete som baseras på en enhetlig modell med större kunskapsbas borde 

avsevärt gynna drabbade individers tillfrisknande, vilket skulle medföra samhällsvinster 

i form av kortare sjukskrivningar, men också minskat lidande för de individer som 

drabbas.  

 

 

Metoddiskussion 

För att undersöka hur kvinnor drabbade av utmattningssyndrom kan uppleva 

tillfrisknande och återhämtning valdes en kvalitativ metod.  Den kvalitativa metoden 

ger en djupare subjektiv förståelse för vad en individ känner och upplever, och med 

detta kan informanternas synpunkter utvecklas. 
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Langemar (2008) beskriver att validitet i kvalitativ forskning handlar om kvalitet, 

trovärdighet och meningsfullhet. Graneheim och Lundman (2003) tar upp fyra olika 

kvalitetskriterier för att skapa tillförlitlighet i data: trovärdighet, bekräftbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet.  Langemar (2008) tar vidare upp att den systematiska 

analysen även kan vara ett sätt att minska påverkan av olika bias, till exempel 

efterhandskonstruktioner och confirmation bias. Enligt Langemar (2008) är det i 

kvalitativ analys viktigt med ett öppet förhållningssätt där forskarnas känslighet och 

flexibilitet är av vikt. Langemar (2008) betonar även att man inte bör vara så snäv i sin 

studie utan ha en öppen och bred frågeställning samt en empiristyrd process med 

systematisk analys. Författarna försökte ha ett öppet och flexibelt förhållningssätt 

präglat av nyfikenhet genom hela processen.  Studiens frågeställning var öppen och 

bred och författarna försökte eftersträva en empiristyrd process. I denna studie användes 

vidare en systematisk tematisk analys. 

De två författarna hade olika förkunskaper om utmattningssyndrom. Den ena hade 

tidigare själv upplevt utmattningssyndrom och som chef även haft medarbetare som 

drabbats, samt arbetar idag till viss del som KBT-terapeut. Den andre författaren hade 

begränsad egen erfarenhet av området förutom att en före detta arbetskollega blivit 

sjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Dessa skilda erfarenheter medförde att 

författarna hade olika förförståelse. Langemar (2008) anser dock att motivation och 

erfarenhet om ett ämne är positivt, om erfarenheten är medvetandegjord och bearbetad 

så att det finns distans till denna. Författarnas bakgrundsinformation var något de var 

medvetna om och diskussioner om detta förekom många gånger både före och under 

hela processen för att medvetandegöra och reducera bias. Graneheim och Lundman 

(2003) menar att verkligheten kan tolkas på olika sätt och att subjektiv tolkning 

påverkar all förståelse. Författarna var medvetna om att det är omöjligt att vara helt 

objektiv och att värderingar och förutfattade meningar kunde lysa igenom och har därför 

jämfört svar och slutsatser med litteratur och forskning som fanns inom området. De 

valde också därför  inriktningen på semantiska teman med fokus på det som 

informanterna verkligen uttalade och inte på att försöka tolka det som sades ”mellan 

raderna”. 

I studien användes semistrukturerade intervjuer vilket bedömdes vara den mest 

passande metoden för datainsamling med tanke på studiens syfte och frågeställningar. I 
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en semistrukturerad intervju ges författarna enligt Langemar (2008) möjlighet att ställa 

eventuella följdfrågor som de kan forma efter sitt eget tycke och kompetens. Författarna 

fördelade intervjuerna mellan sig, det vill säga endast en av dem medverkade vid varje 

intervju. På grund av detta var det viktigt att intervjuguiden var väl genomarbetad. Båda 

författarna ställde samtliga frågor i intervjuguiden. Detta borgar för en viss 

samstämmighet i materialet trots författarnas olika förförståelse inom ämnet och att 

skilda följdfrågor ställdes till informanterna. Langemar (2008) betonar dock vikten av 

att få till stånd intensiva intervjuer som ger innehållsrikt och meningsfullt material och 

menar det är inte lika viktigt om frågorna är exakt lika i de olika intervjuerna. Detta 

stärker författarnas valda tillvägagångssätt. Det går dock att diskutera intervjuguidens 

validitet då guiden var egendesignad och aldrig tidigare testad. För att med dessa 

förutsättningar ändå uppnå god kvalitet stämdes intervjuguiden av med handledare inför 

intervjuerna. 

Intervjuerna utfördes dels via telefonsamtal, dels genom Skype men även som vanliga 

fysiska intervjuer. Eftersom intervjuerna genomfördes på olika sätt fanns det risk att 

icke-verbal information vid telefonintervjuerna gick förlorad eftersom till exempel 

ansiktsuttryck inte kunde utläsas. Men eftersom författarna fokuserade på semantiska 

teman och det som informanterna verkligen sa kan eventuell problematik med att alla 

intervjuer ej var genomförda på exakt samma sätt anses begränsad. Det mest ideala hade 

dock ändå varit om alla sju intervjuer hade genomförts på samma sätt, genom vanliga 

traditionella intervjuer. 

Studiens validitet kunde enligt Burnard (1991) ha stärkts genom att en kollega eller 

annan person som inte ingick i studien gått igenom datamaterialet och skapat egna valda 

kategorier och teman för att sedan jämföra detta med studiens resultat. Detta 

validitetstest har dock inte genomförts med hänvisning till den begränsade 

genomförandetid som denna studie haft. 

Trots att författarna hittade det antal informanter som ansågs behövas för att 

datamaterialet skulle uppnå en rimlig mättnad och många delar av beskrivningarna 

visade sig vara samstämmiga, skulle fler informanter eventuellt ha kunnat ge någon 

ytterligare aspekt. Alla  informanter  uppfyllde de kriterier som hade ställts upp innan 

studiens genomförande och samtliga intervjuer slutfördes. Enligt författarnas 
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uppfattning fanns det hos informanterna ett genuint intresse av att delge sina berättelser 

om vägen tillbaka och de beskrev på ett utförligt, trovärdigt och personligt sätt sina 

individuella erfarenheter. 

Ett av studiens urvalskriterier var att informanterna skulle ha påbörjat sitt tillfrisknande 

och inte befinna sig i en akut fas. Att informanterna hade haft sin akuta sjukdomsperiod 

från mellan 2 till 10 år sedan kan ha medfört att en del information om hur det var i 

början kan ha glömts bort beroende på hur lång tid som gått. Eftersom studien syftade 

till att beskriva kvinnors individuella perspektiv på deras upplevelse av vägen tillbaka 

efter utmattningssyndrom oberoende av hur lång tid som passerat bedömer författarna 

ändå att detta inte har påverkat studien negativt. 
 

 

Framtida Forskning 

Författarna anser att fortsatt forskning inom ämnet är av stor vikt, då 

utmattningssyndrom är ett stort och ökande problem i västvärlden som medför avsevärt 

lidande för individer och höga samhällskostnader. Denna studie fokuserade på kvinnors 

upplevelser, och ett förslag till vidare forskning är att göra en jämförande studie med 

män. Som tidigare nämnts finns det en hel del forskning om olika 

rehabiliteringsmetoder vid utmattningssyndrom men däremot inte om de 

förändringsmekanismer som tycks centrala för tillfrisknandet, vilket därför kan anses 

vara ett motiverat område för framtida forskning. Det bör även vara motiverat att koppla 

sådana studier till forskning om preventiva insatser för att genomföra förändringar innan 

läget för individer i riskzonen blir så allvarligt som utmattningssyndrom.  

Eftersom resultatet av studien visde på problem i det svenska systemet med brister och 

stora skillnader i bemötande och stöd föreslås också fortsatt forskning om faser i 

tillfrisknandet. Bemötande, vård och rehabilitering som anpassas till vilken fas en 

drabbad individ befinner sig i, skulle också kunna medföra bättre timing  när det gäller 

insatser och arbetsåtergång än en i förväg fixerad tidplan, eftersom fasernas längd i tid 

verkade ha  stora individuella variationer. Ytterligare longitudinell forskning om 

fördelarna med återkommande stödinsatser efter längre tid föreslås finnas med i detta.  
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Bilaga I: Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation 

● Ålder? 

● Vad var din diagnos? (Utmattningssyndrom, utmattningsdepression. Noga hur vi 

definierar och frågar vilken  diagnos) 

● När blev du diagnostiserad? 

● Skulle du beskriva dig som frisk idag? 

● Sjukskrivning? Om ja, hur länge/längesedan? 

● Yrke/befattning då/nu 

● Familjesituation då/nu (civilstånd, barn) 

 

Vägen tillbaka 

Beskriv hur det var att försöka bli frisk 

Vilken hjälp fick du? 

Vad anser du själv var det som avgjorde att du började tillfriskna/blev frisk? 

Vilka hinder för att bli frisk har du upplevt? 

Vad gjorde/gör du själv för att bli frisk och inte återinsjukna? 

● Använde/använder du några strategier/coping? 

Gjorde andra något för att du skulle bli frisk? 

Vilken hjälp/stöd saknade du? 

 

 


