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ABSTRACT 

 
The conception of exhaustion was first used in the end of 1960 and was then used in a 

psychological context directed towards the working life. Eventually was the conception 

devided into two main categories: mental and somatic symtoms. Today research of exhaustion 

is mainly aiming towards recovering and returning to working life. 

 

This work sets out to analyse the importance and effects of social networks such as family, 

friends and professional relations in helping people who suffer from exhaustion to recover. 

The study is based on interviews with eith people who have suffered from exhaustion but 

today are recovered. To my aid I have used tree different questions: What part have the social 

network of family and friends ment to the recovery? What part has the professional 

relationships with doctors, therapists and curators ment to the recovery? How have you 

changed your life in order to maintain balance? 

The interviews pointed out the importance of the social relationships as support, feedback and 

understanding that the process takes time. Courses in handeling stress had a vital part in order 

to learn how to manage stress, meet people with similar problems and the guidace of 

professionals. An important issue to maintain health and to keep the life balanced is consious 

present and to learn to do one thing at a time. The content of the examination has showed me 

that it is important to set your own boundaries and not to compare to others. It is also 

importent to take control over your own choices which is not easy to handle in todays stressed 

socity. 
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Burn out, copingstrategi, rehabilitation, stress, recovery, revival, treatment, social network, 

professional. 
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1. INLEDNING 

Olika tiders samhällen bär på olika påfrestningar, krav och konflikter med olika slags problem 

som ska lösas. En del klarar av svåra motgångar och processer med sin hälsa i behåll medan 

andra blir stressade, utmattade och kanske till och med får utmattningssymtom med 

depression (Antonovsky 1991:7f). Utbränd brukar man i allmänspråket benämna detta 

fenomen. Utbrändhet är idag ett etablerat begrepp för utmattningssyndrom och är en vanlig 

orsak till sjukskrivning. Utbränd låter mer som att det är slut, över och där ingen återvändo 

finns för utmattningssyndrom. Trots begreppets konnotation så återhämtar sig de flesta av de 

drabbade (Glise 2007:97). Fokus i min studie är att undersöka vad det är som gör att 

människor med utmattningssyndrom tar sig tillbaka till ett fungerande liv. Det som är tungt 

för en del kanske inte är detsamma för andra. Glise (2007) går igenom tidigare forskning, som 

talar för att den individuella sårbarheten varierar såväl genetiskt som med 

omgivningsrelaterade faktorer. Hos en del visar det sig tidigt i livet att de reagerar med 

psykisk ohälsa vid stressbelastning. Individer som tidigt i livet drabbats av depression kan ha 

en ökad benägenhet att återinsjukna i samband med ökad psykisk påfrestning (Glise 2007:99). 

Schön (2009) har i sin avhandling studerat kvinnors och mäns upplevelse av vad som har varit 

bidragande till deras återhämtningsprocess. Återhämtning innebär, enligt Schön, att 

människor själva är aktiva i processen och bidrar med egen kunskap (Schön 2009:27f). 

 

Studien fokuserar på återhämtningsprocessen och de sociala relationernas betydelse samt den 

egna medverkan i tillfrisknandet. Den inriktar sig på vad det är i de professionella relationerna 

mellan behandlare och brukare som gör att man kan komma tillrätta med livet igen efter 

utmattningssyndrom. Med inriktning även på vad man kan göra i det sociala nätverket för att 

behålla balansen för att inte åter bli sjuk. Studien fokuserar också på vad personer med 

utmattningssyndrom har fått förändra i sitt sociala liv för att behålla balans i tillvaron. Med 

mitt arbete vill jag få fram vad som sker och vad som hjälper i återgången från sjukskrivning 

och behandlingen till ett fungerande liv från den drabbades eget perspektiv. Med ett 

fungerande liv menas ett liv där man åter är i arbete eller studerar: antingen heltid/deltid, eller 

är aktivt arbetssökande. Av intresse är också att få kunskap om det är något speciellt som 

fungerat bra respektive mindre bra i återgången för att ta sig ut ur utmattningssyndrom, samt 

andra upplevelser i relationer som kan komma fram från människor som själva har gått 

igenom processen. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Mitt syfte är att beskriva och analysera återhämtningsprocessen hos personer som upplevt 

utmattningssyndrom.  

 

Vad betyder det sociala nätverket: familj, släkt, vänner och vad har det betytt för 

återhämtningen? 

Vad betyder de professionella relationerna: med läkare, samtalsterapeut, kurator och vad har 

de betytt för återhämtningen? 

Hur har personer med utmattningssyndrom själva fått förändra sitt liv för att behålla balansen 

och hur har livet förändrats i övrigt?  

 

 

3. UTMATTNINGSSYNDROM SOM FÖRETEELSE 

I denna del kommer jag ta upp hur begreppet utmattningssyndrom har använts historiskt och 

vad de första pionjärerna upptäckt och forskat kring fenomenet utmattningsyndrom. Jag 

beskriver begreppet utmattningsyndrom för att ge en ökad förståelse för hur 

utmattningssyndrom yttrar sig hos individer som drabbats av dessa symtom. Jag tar dessutom 

upp begreppet som diagnos och dess specifika drag som kulturdiagnos. 

 

3.1 Beskrivning av utmattningssyndrom historiskt 

Begreppet utbrändhet användes för första gången i slutet av 1960-talet för 

utmattningssyndrom. Det användes då i ett psykologiskt sammanhang för att redogöra för de 

upptäckter som var gjorda i arbetslivet. Den amerikanske psykiatern Herbert Freudenberger 

(Währborg 2002:39) beskrev utbrändhet i New York 1974. Han upptäckte genom 

observationer av frivilliga idealister på en vårdcentral att de efter ett tag drabbades av 

tilltagande kraftlöshet. Han noterade att hängivenheten och motivationen för arbetet avtog och 

både fysiska och psykiska symtom uppdagades. Under samma tidsperiod och helt oberoende 

av varandra bedrev Christina Maslach forskning i Kalifornien om hur vårdpersonal hanterar 

svår stress i arbetet. De teman hon fick fram genom intervjuer var tecken på emotionell 

utmattning och dränering av känslor samt negativa tankar och känslor för patienterna och 

även ett slags professionell identitetskris. Maslach tog upp arbetsrelaterade tillstånd som hon 

hade studerat och begreppet utbrändhet som på engelska kallas ”burned out” fokuserade i 

huvudsak på arbetslivets betydelse i sammanhanget under denna tid. (Währborg 2002:39f) 
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Det har under 1800-talet funnits diagnoser liknande utmattningssyndrom som då kallades 

neurasteni (nervtrötthet) enligt Karin Johannisson (2004:2). Diagnosen neurasteni spred sig 

snabbt i Europa och i Sverige presenterades den 1890 i medicinalstyrelsens 

sjukdomsklassifikation. Neurastenin definierades som reducerad nervenergi och beskrevs som 

kronisk trötthet med påverkan på hjärnans psyke, känslolivet och kroppens aktivitet. De 

kunde också delas in i två huvudtyper: nämligen de psykiska symtomen och de somatiska 

symtomen. Varken nervositet eller stress fastställs som sjukdom, men däremot som orsak till 

sjukdom (Johannisson 2004:7f). Båda ingår i de diagnoser som samtiden legitimerar som 

neurasteni, nervtrötthet, kroniskt trötthetssyndrom och utbrändhet (Johannisson 2004:13). 

Sent 1900-talet lyftes tröttheten och överansträngning in under medicinskt legitimerad kronisk 

trötthetssyndrom och utmattningsyndrom. Johannisson (2004) hävdar att kroniskt 

trötthetssyndrom dvs. utmattningssyndrom är samma som den gamla neurastenin. Neurasteni 

skildrades som en kultursjukdom där individen blev aktiverad, överstimulerad och samtidigt 

dränerad på energi (Johannisson 2004:7f). Under 1990- talet har det skett en ökning kring 

forskningen när det gäller begreppet och år 2003 fanns det 6000 publicerade vetenskapliga 

artiklar inom området (Eriksson 2003:20). Forskningen kring utmattningssyndrom idag är till 

stor del inriktad på återhämtning och återgång till arbetslivet. Min studie kommer ta upp en 

del forskning med dess möjlighet till återhämtning. 

 

3.2  Vad är utmattningssyndrom? 

Enligt Christina Maslach (2001) kan utmattningssyndrom uppstå vid för stor arbetsbelastning 

och med ett tvång att göra alltför mycket med för få resurser på alldeles för lite tid. På 

arbetsplatserna prioriteras de ekonomiska värdena före de mänskliga, vilket gör att 

utmattningssyndrom kan tillta. Med denna ökade stress saknar vi kontroll över det vi gör och 

dessutom ger det en känsla av att vårt arbete inte uppskattas. Det leder till ”en urholkning av 

värderingar, värdighet, humör och vilja”(2001:12) vilket Maslach (2001) beskriver som en så 

kallad urholkning av den mänskliga själen. Utmattningssyndrom beskriver hon som ett 

syndrom med emotionell utmattning, depersonalisation och med nedsatt personlighet hos 

människor som inom sitt jobb arbetar med människor i någon form. Kärnan i 

utmattningssyndromet beskriver hon är emotionell överansträngning med åtföljande 

emotionell utmattning (Maslach 2001:12f). 
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När man utsätts för hårt arbete under en längre tid i en pressad livssituation utan att få 

möjlighet att återhämta sig så kan det uppstå både psykiska och fysiska symtom. De 

vanligaste psykiska symptomen vid utmattningssyndrom kan beskrivas som att man får 

sömnstörning, upplever oro, nedstämdhet, trötthet, får ökad stresskänslighet, blir irriterad och 

har koncentrationssvårighet. De fysiska symptomen ger en överkänslighet för sinnesintryck 

med en ökad muskelspänning som kan leda till värk i kroppen. En ökad hjärtaktivitet med 

hjärtklappning och ett försämrat närminne är de vanligaste symtomen vid 

utmattningssyndrom (Eriksson, Thorzén, Olivestam, Thorsén 2004:10). I en rapport med en 

expertgrupp på uppdrag från socialstyrelsen las förslag till nya diagnosen 

utmattningssyndrom. Diagnosen är godkänd sedan 2005 där en av de diagnostiska kriterierna 

som ingår är att patienterna skall ha varit utsatta för identifierbar stress i minst 6 månader 

(Glise 2007:95). 

 

Utmattningssyndrom kan enligt Maslach (2001) beskrivas i tre dimensioner. Utmattning är 

den första reaktionen på att kravet på arbetet är för högt eller medför stora förändringar som 

bidrar till stress. Personer med utmattningssyndrom upplever att de inte har några krafter kvar 

och har svårt att varva ner eller återhämta sig. Cynism är den andra dimensionen av 

utmattningssyndrom och gör att de känner sig distanserade till arbete och människor. De har 

svårigheter att engagera sig i arbetet och även struntar i sina ideal. Man kan säga att cynism är 

ett sätt att försvara sig mot utmattning och besvikelser. Man har liksom gett upp och utgår 

cyniskt från att saker och ting inte kommer att fungera. Otillräcklighet är den tredje 

dimensionen där människors känsla av otillräcklighet bara fortsätter att öka i proportioner. 

Tilltron till världen och sin egen förmåga är borttappad vilket leder till att de förlorat 

självförtroende och därmed förloras även omgivningens förtroende för dem. Maslach hävdar 

genom sin forskning att det inte är den enskilda människans problem som är den egentliga 

orsaken till utmattningssyndrom. Hon har gjort omfattande undersökningar i sin forskning och 

kommit fram till att det beror på den sociala miljön där de arbetar. Hon menar att om det inte 

ges utrymme för den mänskliga sidan av arbete så är det en bidragande risk för utbrändhet 

som dessutom är kostsamt (Maslach 2001:97f; Eriksson 2003:20f). Benämningen 

utmattningssyndrom accepterades som sjukskrivningsgrundande orsak först år 1997. 

Diagnosen ingår i ”psykisk sjukdom” som är en stor grupp. Det är fortfarande få av de 

långtidssjukskrivna som har diagnosen och för 10 år sedan var det endast 3 procent. 

Anledningen är att det saknas ett internationellt vedertaget, kriteriebaserat, diagnosinstrument 

för det lidandet. Det innebär att de som har utbrändhetsliknande symtom grupperas under 
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psykiska sjukdomar som depression, stressreaktioner och ångestsymtom. Enligt en studie från 

Värmlands län så visar den att nästan tre fjärdedelar av de långtidssjukskrivna visar besvär i 

rörelseorganen och psykiska sjukdomar där utmattningssyndrom inkluderas (Eriksson 

2003:14f).  

 

3.3 Utmattningssyndrom - en kulturdiagnos 

Johannisson (2004) beskriver att utmattningsyndrom analyserats som ett syndrom 

åstadkommet av samhället, arbetsstrukturen eller människors sårbarhet i relationer. Det har 

alltså inte kopplats ihop med en biomedicinsk orsak. Utmattningssyndrom definieras ur 

medicinsk synpunkt som ett sjukdomstillstånd, sett ur den medicinska aspekten där fysisk, 

psykisk stress, utmattning skapar försvagat immunförsvar, sårbarhet och sömnproblem som 

leder till negativa händelser i kroppen (Johannisson 2004:15f). 

 

Enligt Johannisson (2006) beskrivs diagnos som en social process av medverkanden, läkare, 

patienter, sjukförsäkringssystem, massmedia med de kulturella koder som omdefinierar det 

som beskrivs som sjukt. Begreppet stress har man kunnat se förvandlas från psykofysiologiskt 

tillstånd till en samhällsdiagnos (Johannisson 2004:15f, 2006:29).  

 

Johannisson säger att diagnoser återger mer än biokemiska och fysiologiska händelser i 

kroppen, där social konstruktion är en aspekt av varje diagnos som kan kallas sjukdom. Allt 

från traditionell medicinsk orsak där diagnos, prognos och behandling ingår till betydelse för 

patienten, läkaren, omgivningen och där sjukdomens identitet aldrig kan ses som en objektiv 

konsekvens av biologiska faktorer (Johannisson 2004:15f). 

 

Sjukdom existerar först när vi uppfattar, bekräftar och namnger den enligt Johannisson 

(2006). En enskild diagnos som utmattningssyndrom öppnar upp för engagemang, analys och 

handlingsprogram, dessutom namnges och synliggörs ett lidande. När väl diagnos är 

förankrad och medicinskt, kulturellt legitimerad till medialt exponerad så har den en 

benägenhet att dra till sig anhängare av den typiska symtombilden. Samtidigt tilltar mängden 

diagnoser där nya sjukdomsnamn som trötthetssyndrom, utmattningsdepression, 

uppgivenhetssymtom avlöser varandra. Diagnoser kan därmed ses som ”ett gränsvärde för 

vad som uppfattas som normalt, rimligt och acceptabelt i samhället” (Johannisson 2006:36). 

Utmattningssyndrom bör ses i sitt sammanhang av de biologiska dimensionerna, från de 

kulturella med den mening man lägger i sjukdomen enligt Johannisson. Enligt Johannisson så 
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förändras förklaringsmodellen när utmattningssyndrom uppstår som diagnos då får individen 

ökad förståelse för sig själv med sina symtom samtidigt som omgivningen tilldelas nya roller. 

(Johannisson 2006:29f).  

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt sammanfattas nationell och internationell forskning av utmattningssyndrom, 

bemötande och rehabilitering. Jag har tagit del av viktig psykologisk forskning när det gäller 

återhämtning från stressrelaterad psykisk ohälsa med fokus på relationernas betydelse. 

Anledning till att jag valt att ta del av forskningen kring stressrelaterad psykisk ohälsa är att 

den i förlängningen kan leda till utmattningssyndrom. Jag har tematiserat i de centrala 

delarna, det som är viktigt för mitt syfte. 

 

4.1 Behandling och åtgärder 

Christina Maslach har forskat i ämnet utmattningssyndrom och har bearbetat testet The 

Maslach Burnout Interventory. Det är ett test som har använts av andra forskare i 

undersökningar när det gäller utmattningssyndrom i arbetet (Maslach:2003:211f). Maslach 

har i sin forskning funnit sambandet att utbränningsfrekvensen är lägre för personal som har 

god relation till sina chefer och som får stöd och erkännande från dem. Hon anser att 

arbetsledare kan ge hjälp och ledning till personalgruppen och därmed informera nyanställda 

om sin egen eller andras erfarenheter. Därmed kan de anställda underlätta så att deras egen 

tolkning av sina reaktioner inte ses som ett tecken på svaghet eller misslyckande. Maslach 

skriver inte om utmattningssyndrom på individnivå utan om utbrända organisationer och hon 

visar på ett antal förhållanden i arbetet som bidrar till att individen kan utveckla 

utmattningssyndrom. Det kan som exempel vara stor arbetsbelastning till följd av nedskärning 

och med brist på erkänsla från ledningen. En vanlig reaktion när den emotionella 

påfrestningen blir för stor är att dra sig undan, men för mycket ensamhet leder till att man 

förlorar det stöd som man inte kan ge sig själv. Det sociala stödets hjälp bidrar till ny 

information, feedback, nya insikter samt emotionellt stöd och råd av olika slag. Detta stöd kan 

vara från ens släkt, vänner och arbetskamrater som finns i ens omgivning. Maslach anser att 

det är viktigt att man bryr sig om sig själv och inte tar saker för personligt. Det är av betydelse 

för hälsan att lägga vikt vid det positiva i livet och lära känna sig själv med sina begränsningar 

för att få inre balans och därmed bli lyhörd för sina egna känslor (Maslach 2001). 

Maslach (2001) beskriver att utmattningsyndrom kan motarbetas inom flera områden. Hon tar 

upp det individuella, sociala och det institutionella planet. Det individuella beskriver vad den 
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enskilda människan kan göra åt utmattningssyndromet, vilket visat sig vara en hel del för att 

hjälpa fram sin psykiska och fysiska hälsa. Där ett sätt är att ställa upp realistiska mål och 

vara medveten om sin förmåga och begränsning. För att skapa en känsla av att man har 

åstadkommit något kan man göra kortsiktiga mål och därmed uppnå dem. Om man bara har 

slutmålet i sikte leder det ofta till att resultatet blir en motgång då en känsla av misslyckande 

kan uppstår. Att göra samma sak men på ett annat sätt kan öka kontrollen över 

arbetssituationen, vilket gör att man kommer ur sina rutinmässiga sysslor och arbetet blir mer 

varierat. Detta sätt att förändra sin arbetsrutin gör att man får en känsla av att kunna 

kontrollera arbetssituationen bättre. Att göra återhämtningspauser det vill säga att göra korta 

pauser i arbetet för att reducera stressen och att man undviker övertidsarbete för att komma 

ifatt. Avspänningstekniker är ett bra hjälpmedel som ingår i olika stressbekämpningsprogram 

och kan vara till god hjälp då vila och avkoppling är viktiga inslag i återhämtningsprocessen. 

Det finns mycket man kan göra själv för att komma tillrätta med utmattningsyndrom. Det 

sociala planet bidrar med socialt stöd av vänner, kolleger, chefer och andra medarbetare. 

Gemenskap tillsammans med människor skapar glädje och hindrar därmed 

utmattningssyndromet. Det institutionella planet kan ge stöd formellt eller officiellt vid 

personalmöten eller vid informella samlingar med kolleger vid lunchrast alternativt att man 

umgås privat (Maslach 2001:107f). 

 

I socialmedicinsk tidskrift (2007) har Kristina Glise skrivit om stressrelaterad psykisk ohälsa 

och hur problemen ser ut. Glise (2007:94f) beskriver att de ökade långtidssjukskrivningarna 

sedan mitten av 1990-talet av psykisk ohälsa beror på förhållandena på arbetsplatser, den 

sociala situationen och de individuella faktorerna. Trötthet och utmattning på grund av 

långdragen stress är ett påtagligt växande problem i västvärlden. Prognosen för 

utmattningssyndrom beror på tillståndets allvarlighetsgrad, stressens varaktighet, personliga 

egenskaper, närvaro av socialt stöd såväl hemma som på arbetsplats samt hälso- och 

sjukvårdens förmåga att erbjuda lämplig behandling med uppföljning. Vid inte alltför 

långtgående och inte för mycket uttalade symtom kan ett optimalt omhändertagande med stöd 

vid rehabilitering leda till ett tillfriskande inom en rimlig tid, det vill säga ett antal månader. 

Vid svårare fall kan rehabiliteringen med professionell hjälp ta upp till flera år, innan full 

återhämtning och funktionsförmåga har uppnåtts (Glise 2007:99).  

 

Vanliga stressymtom som uppstår är trötthet, utmattning, sömnstörningar, smärtor, 

koncentrationsproblem, minnesstörningar, ångest, nedstämdhet samt andra kroppsliga 
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problem. Blir stressen ihållande kan ett utmattningssyndrom utvecklas. Rätt diagnos är 

centralt för möjlighet till återhämtning och där stöd till livsstilsåtgärder och arbetsanpassning 

är viktigt. Balansen mellan krav, inflytande, hur pass meningsfullt och förutsägbart arbetet är 

samt det sociala stöd med belöning och uppskattning man får är avgörande psykosociala 

faktorer och förhållanden i arbetslivet. För att få en förståelse för förändringen i ohälsans 

utveckling så måste man ta hänsyn till förändringar av levnadsvanor, de kulturella och 

samhälliga processer dessutom de arbetsrelaterade faktorer.  

 

I en svensk studie av Ulf Lundberg och Marianne Frankenhauser (Lundberg och 

Frankenhauser 1999, citerad i Glise 2007:95) har stressbelastning studerats i arbetslivet och 

privatlivet bland män och kvinnor i höga positioner som innebär ansvarsfulla befattningar. 

Både männen och kvinnorna upplevde arbetet som stimulerande men ändå påvisades en bättre 

situation för männen. Kvinnorna upplevde mer stress på arbetet beroende på bristande 

kommunikation och stöd från överordnande, dessutom upplevde de sig behöva prestera mer 

för att uppnå samma befordran. De hade förutom arbetet ett stressfyllt och obetalt arbete 

hemma som innebar ansvar för hem och familj (Lundberg, Frankenhauser 1999 citerad i Glise 

2007:95). 

 

I en rapport (Socialstyrelsen 2003) med en expertgrupp på uppdrag från socialstyrelsen 

beskrivs sambandet mellan arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa där det vetenskapliga 

styrkts och där det påtalas att förhållandena på arbetsplatser är väsentliga för att utveckla 

stressymtom, framförallt när det gäller yrken som innebär mycket kontakt och ansvar med och 

för andra människor. Det finns inga belägg för att diagnosen utmattningssyndrom skall ha 

uppstått i arbetet utan att läkaren tillsammans med patienten kunnat identifiera de 

stressorsaker som patienten har varit utsatt för. För att förstå om utmattningssyndromet är 

arbetsrelaterat måste läkaren tillsammans med patienten identifiera stressorsaker i patientens 

arbetssituation. I utredning och rehabilitering är bemötandet centralt för att skapa en 

förtroendefull relation där skam och skuldkänslor lyfts fram vilket kan bidra till att 

sjukdomsförloppet förkortas. Grundstenen i behandlingen är trygghet och tillit för patienten 

och där det framkommer att de allra flesta blir helt återställa från sin sjukdom. Denna 

information gör att patienterna kan fokusera på att återfå sin hälsa istället för att oroa sig för 

sin framtid säger Glise (2007:95f). Hon anser att ett önskvärt temainriktat arbetssätt med olika 

professioner som samverkar idag vore eftersträvansvärt. En samverkan kan gälla mellan 

läkare, psykolog/psykoterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och även handläggare vid 
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försäkringskassa och arbetsförmedling. Det är också viktigt att personer som är av vikt för 

patienten i detta sammanhang tidigt kan involveras i detta sammanhang för tillfrisknande 

processen i rehabiliteringen. Patienter med utmattningssyndrom bör få möjlighet till 

återhämtning genom sjukskrivning eller andra avlastande åtgärder. Information om vikten av 

sunda regelbundna levnadsvanor där successivt ökad fysikt aktivitet är en del i behandlingen 

och kan numer även skrivas ut enligt (FAR) fysisks aktivitet på recept, där en början kan 

tänkas vara att endast gå ett varv runt huset varje dag. Aktiveringen bör sättas in så snart det 

är möjligt för patienten och anpassas efter den nivå patienten befinner sig. Samtalsstöd med 

kognitiv inriktning är gynnsamt för återhämtningen där också regelbunden uppföljning av 

läkare och andra i teamet är av vikt för att utvärdera behandlingseffekter och därmed ge 

återkoppling och stöd i behandlingen (Glise 2007:97f). 

 

4.2 Ineffektiv rehabilitering 

Ulla-Britt Eriksson (2009) beskriver i sin doktorsavhandling långtidssjukskrivning ur ett 

emotionellt, relationellt och strukturellt perspektiv. I denna avhandling skildrar hon hur 

långtidssjukskrivning med utmattningssyndrom och andra psykiska diagnoser kan förstås. 

Processer som förgås av sjukskrivning har beskrivits som en emotionell deprivationsprocess, 

som innebär att individen gradvis töms på de känslor som bär upp den livgivande kraft som 

fyller en med glädje och engagemang. För att få tillgång till denna livgivande kraft som ger 

näring behövs en omgivning med trygga och säkra sociala relationer och där en 

samhällsstruktur främjar denna typ av sociala relationer. I studien undersöktes orsakerna till 

den ineffektiva rehabiliteringen. Gruppen som undersöktes är arbetslösa sjukskrivna som hade 

möjligheter att återgå till arbete. Studien urskiljer tre huvudorsaker till varför arbetslösa 

sjukskrivna inte får den arbetslivsinriktade rehabilitering de behöver för att kunna återgå till 

arbetet. Den första faktorn är Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens otydliga reglering 

av samarbete dem emellan. Den andra faktorn är de skiftande politiska målen både över tid 

och mellan myndigheterna, här visade sig det nationella politiska direktivet att minska graden 

av arbetslöshet till under fyra procent vara den viktigaste faktorn. Det innebar att det 

uppenbara sättet för handläggarna inom arbetsförmedlingen var att göra en ökning av kraven 

för anställningsbarhet, i och med det flytta över flera personer till ett läge av 

långtidssjukskrivning utan möjlighet till arbetsinriktad rehabilitering. Försäkringskassans 

handläggare försökte rehabilitera den arbetslöse och sjukskrivna för att uppnå arbetsförmåga 

men här skilde sig synen med arbetsförmedlingens syn på anställningsbarhet. Den tredje 

faktorn är konsekvenserna av att dessa båda myndigheter jobbade åt olika mål, blev den 
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faktorn av betydelse där den arbetslöse sjukskrivna hamnade mellan stolarna. 

Arbetsmarknadsförändringar och manifesta politiska mål påverkar rehabiliteringsinsatserna, 

vilket ger en låg prioritet till svårplacerade individer såsom arbetslösa sjukskrivna personer. 

Studien visar att klientperspektivet som förts fram för samarbete mellan myndigheter inte 

tillfredställdes (Eriksson 2009:63). De stora förändringarna under 1900-talet påverkade inte 

bara den psykosociala arbetsmiljön utan hade även betydelse för rehabiliteringen tillbaka till 

arbete för långtidssjukskrivna. Eriksson (2009) anser i sin avhandling att om man förlägger 

orsaken och lösningen till utmattningssyndrom på den enskilda individen så dras 

uppmärksamheten bort från de sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden som kan ha en 

avgörande betydelse för uppkomsten av utmattningssyndrom (Eriksson 2009:40). 

 

Enligt Erik Flygare (2008) så har det mest analyserat inom individnivå vid stressrelaterad 

utmattningssyndrom, vilket har inneburit att man fått svårt att förklara hur de sociala 

relationerna kan bidra till återhämtning. I sin analys framhåller han istället mekanismer på 

interaktionsnivå för att besvara frågan hur de sociala relationerna genererar till läkning Erik 

Flygare 2008, (citerad i Eriksson 2009:38). 

 

4.3 Medarbetare och närstående 

Eva Ericsson Lidman (2008) belyser i sin doktorsavhandling innebörden av hur det är att vara 

medarbetare eller närstående till en person som är i början av fasen till utmattningssyndrom. 

Hon beskriver olika tecken som föregår utmattningssyndrom hos medarbetarna, som innan de 

blir sjukskrivna kämpar mot ouppnåeliga mål och att de distanserar och isolerar sig. 

Medarbetarna försöker förstå och hjälpa vilket inte är lätt och känslor av otillräcklighet 

uppstår. De närstående gör allt för att finnas till för den drabbade och bortser sina egna behov. 

De närstående är ofta ensamma i sin kamp att hjälpa och därmed ibland med respektlöshet 

från den drabbade. Det visar även på att det är behov av stöd till de närstående av de drabbade 

av utmattningssyndrom, då deras ansträngning att finna återhämtning till de som insjuknat är 

ett komplicerat arbete. 

 

Arbetsledarna upplever att de hamnat i en besvärlig situation när de inte kan hjälpa den 

medarbetare som insjuknat i utmattningssyndrom. Arbetsledarna är tvungna att se till att 

arbetet fortgår och se till företagets bästa, vilket innebär att de upplever känslor av 

otillräcklighet för att kunna hjälpa den insjuknande. När tiden är inne för rehabilitering 
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beskriver arbetsledarna att de återigen pendlar mellan motstridiga krav i en som de tycker sig 

se som omöjlig situation (Ericsson-Lidman, 2008:78f). 

 

 

4.4 Bemötande 

Gill Croona (2003) skriver i sin avhandling om bemötandets betydelse för människor med 

dess konsekvenser i positiv och negativ mening. Croona anser att om man har ambitionen för 

att nå fördjupad förståelse av ett socialt fenomen med avsikt att uppnå lärande kan det 

underlätta om man sätter sig in i praktiken i anslutning till förändringsskedet. Studerandet av 

förändring kan innebära en ökad förståelse för den nya förändringen och därmed synliggöra 

grundläggande processer. På detta sätt blir helheten intressant mellan det nya och det gamla 

(Croona 2003:3f). Enligt Selander (citerad i Croona 2003:5) ”blir det förgivettagna tydliggjort 

när det utmanas och ifrågasätts genom förändringsprocesser”. Croona (2003) anser att 

området förefaller vara stort och komplext i sin helhet, men ur ett pedagogiskt intresse och 

perspektiv blir ett insättande i problematiken mer i hanterligt omfång. Croona menar genom 

att uppnå en fördjupad förståelse för fenomen, bidrar det till möjlighet för förändring. Croona 

tar upp att flera forskare och teoretiker är bekymrade över den ökade misstron mot både 

professionell kunskap och människors professionella yrkesutövande. En del forskare menar 

att praktiska problem inte kan lösas på systematiskt sätt utan det krävs en reflekterande 

hållning. Det handlar alltså om att kunna se relationerna emellan den enskilda människan, 

samhället och där en möjlig väg är att förena termen av mänsklig kommunikation med sociala 

handlingar. Croonas socialfilosofiska forskningstradition utgår från att det finns motsättningar 

mellan människor och det moderna samhället, parallellt med att människor bygger upp sin 

personliga identitet i relation till samhället. Croona tar upp etik och moral i sin avhandling där 

han belyser vikten av att bli respekterad i form av rättvisa, vilket är en väsentlig del av det 

som består av det goda i ett sen modernt samhälle. Ett gott liv är inrättat på öppenhet för 

föränderlighet, där det ges möjlighet att erkänna och respektera livsformer vi lämnar, tillhör 

eller ännu inte klivit in i. Detta anser Croona är konstruktivt för ett gott liv (Croona 2003:6f). 

 

4.5 Empowerment-processer 

Larsson (2007) har skrivit en avhandling som beskriver empowerment-processer som ett sätt 

att öka kvinnors resurser i långtidssjukskrivning som är en följd av t.ex. utmattningssyndrom. 

Det är en studie om att återta balansen i arbetslivet och vardagslivet. Begreppet empowerment 

beskrivs som egenmakt där individen uppmanar ett sätt för att återta kontrollen över sitt liv. 
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Larsson tar i sin avhandling upp empowerment som en förändrande resurs från ett 

vanmakttillstånd till en uppfattning där kontrollen över sitt liv ökas. Ett sätt att bryta 

vanmakten är att stärka individernas resurser och därmed motverka en upplevd känsla av 

vanmakt för att uppnå empowerment. En annan del i processen är att ha olika valmöjligheter 

där ens egna val ges förutsättningar för att uppnå empowerment. Olika myndigheter ger 

anvisning om vad man ska göra, vilket gör att man inte känner sig delaktig i sin egen 

rehabilitering. I Larssons studie betonas vikten av att tillhöra en social grupp när de inte 

längre har arbetskamraterna som ett rehabiliteringsverktyg för empowerment. Gruppmöten 

ger stöd till varandra och där får de känna att de inte är ensamma med sin problematik och 

bryta känslan av vanmakt som de flesta upplever säger Larsson. Tillgång till ökade resurser är 

en del av empowerment-processen, där det sociala stödet ger en möjlighet för att komma 

vidare och skapa en känsla av vardagsmakt där man kan sätta upp egna gränser för vad man 

klarar av privat och på arbetsplatsen (Larsson 2007:110f). 

 

Resultatet från studien visar på tre copingstrategier där det första är att skapa en vardagsmakt 

så individen kan återta kontrollen över sitt liv. Den andra copingstrategin handlar om att göra 

nya val och därmed frambringa en arbetsidentitet. Det tredje är att skapa en högre grad av 

kontroll ”locus of control” till exempel genom gemensamma reflektioner och spegling i 

gruppen. Hon kan i sin studie se att det inte bara är de inre faktorerna som har betydelse utan 

samspelet med omgivningen är viktig för vägen tillbaka till arbetslivet. Gruppsamtalen ger en 

ökad självkänsla med möjlighet till en ny identitet vilket kan bidra till ändrad inriktning i 

arbetslivet eller studiestart. Det sociala jaget stärks hur vi är inför andra och vår egen 

föreställning av hur andra bedömer oss. I en empowerment-process behövs både en kollektiv 

och en individuell nivå som återspeglas i sociala relationer och att de är sammanvävda i en 

utvecklingsprocess visar hennes studie. Hon menar att ett rehabiliteringsarbete som inte 

innefattar en förståelse av de samhälliga mekanismerna inte blir hållbart. Det behöver finnas 

en balans mellan familj, arbete och fritid för att undvika sjukdom. En mångsidig och 

individanpassad behandling där en snabb återkomst med stöd av arbetskamraterna har 

betydelse för återgång i arbetet. Tidig eller sen rehabilitering är individuellt hos individen, 

men byte av yrke eller arbetsgrupp ses vara den mest effektiva insatsen vid långvarig 

sjukskrivning. Betydelsen av socialt stöd, från både familj och arbetsgivare, är en viktig 

tillgång vid återgång i arbetslivet, dvs. work-life-balance där anknytningen till 

organisationsnivå är tydlig. Begreppet syftar på integration mellan arbete, familj och fritid där 

individen skall hitta en individuellt upplevd balans. Inom psykologin ses den ökade 
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självkänslan som kärnan i empowerment, där utvecklandet av hjälp till självhjälp framhålls 

(Larsson 2007:40f).   

 

4.6 Stress sårbarhets -modellen 

Ulla-Karin Schön (2009:11f) ger en annan, delvis annorlunda, definition i sin avhandling, där 

hon studerat kvinnors och mäns upplevelse av vad som varit bidragande till deras 

återhämtning. Återhämtning beskriver hon vara något som man gör själv, men att det finns en 

mängd människor som bidrar i processen där en växande egen kunskap underlättar och för att 

främja arbetet behövs praktiska beståndsdelar (Schön 2009:37f). Schön (2009) beskriver i sin 

avhandling en modell för vilka förhållanden som bidrar till återhämtning. 

Återhämtningsforskningen har presenterat en del gemensamma resultat där människor som 

bär på erfarenheter av psykisk ohälsa funnit bra möjligheter till förbättring och lever ett gott 

liv. Återhämtningsprocessen beskriver Schön som en subjektiv process, där individen själv är 

en väsentlig del i om processen ska bli positiv. Stressårbarhets-modellen anser Schön vara en 

förklaringsmodell till att människor drabbas av psykisk ohälsa. Enligt Schön lanserades 

modellen redan år 1997 av Zubin & Spring. Modellen innebär att psykisk ohälsa uppstår när 

människor utsätts för mer stress än de har förmåga att hantera. Människors förmåga att 

hantera stress beskriver hon också som olika. Människor med hög sårbarhet behöver mindre 

stress för att drabbas av psykisk ohälsa till skillnad från dem som har låg sårbarhet tål 

betydligt mer stress innan det påverkar deras psykiska ohälsa. Sårbarhet, stress och skyddande 

faktorer är tre samverkande faktorer som är avgörande för om psykisk ohälsa ska drabba den 

enskilde. Människors förhållningssätt till sig själva och till sin livssituation har också en 

påverkan till deras sårbarhetsnivå. Enligt Warner (Warner 1994 citerad i Schön 2009:13f)) så 

har människor med förmåga att utveckla effektiva copingstrategier bättre möjlighet att kunna 

hantera stress innan de utvecklar tecken på psykisk ohälsa (Warner 1994 citerad i Schön 

:2009:13f). Schön påtalar vikten av att finna ett meningsfullt sätt att leva sitt liv där boendet, 

ens sysselsättning och där ett stort stödjande nätverk finns i ens sociala liv. Det sociala livet 

kan också vara skyddande faktorer för att klara sig bättre i stressfulla situationer. Schön har i 

denna avhandlig låtit fördjupa återhämtningsforskningen från en individnivå till att integrera 

sociala relationer och omständigheters betydelse för återhämtningen av psykisk ohälsa. Med 

detta tillvägagångssätt så anser hon att en ökad kunskap om vad som bidrar till 

återhämtningen möjliggörs. I skapandet av sin egen återhämtningsberättelse så mäter sig 

människor med andra. Ett deltagande av andras berättelse om återhämtning utifrån deras 
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sammanhang, ger ökad förståelse för egen handlingsmöjlighet i en återhämtningsprocess 

(Schön 2009:13f))  . 

 

4.7 Sammanfattning av forskningen 

Forskningen pekar alltså i samma riktning: sociala nätverk ger stöd, råd och bidrar till ny 

information, nya insikter och har avgörande betydelse för återhämtningen från 

utmattningssyndrom. Trötthet och utmattning orsakas av långdragen stress och blir den 

ihållande kan utmattningssyndrom utvecklas. Återhämtningsforskningen har presenterat en 

del gemensamma resultat där människor som bär på erfarenheter av psykisk ohälsa funnit bra 

möjligheter till förbättring och de kan leva ett gott liv. I min sammanställning av forskningen 

har jag tagit fasta på att egna copingstrategier tillsammans med de sociala relationerna är 

viktigt för att uppnå balans och undvika sjukdom. Återhämtningen är en egen process, men de 

sociala  och professionella relationerna bidrar i processen.  

 

5. METOD  
I metodkapitlet presenterar jag först hur jag har gått tillväga med arbetet genom intervjuer. Jag 

kommer att redogöra för mitt metodval och tillvägagångssätt med kvalitativa intervjuer. Jag 

kommer också att redogöra för urval jag gjort i samband undersökningen samt faktorer som 

påverkat resultatet. Syftet med arbetet är att undersöka vad personer med utmattningsyndrom 

har upplevt att de sociala relationerna har betytt och möjliggjort i deras återhämtningsprocess. 

De sökord som har används är rehabilitering, stress, utbrändhet, återhämtning, bemötande, 

burnout, recovery, social network, professional. Sökorden har kombinerats ihop olika 

beroende på vilket material som har eftersökt. Sökningarna har gjorts i Linneuniversitetets 

databas Elin. 

 

5.1 Fenomenologisk forskningsansats 

Fenomenologin har inspirerat kvalitativ forskning framförallt för att det centrala ställs in på 

människors upplevelser för kvalitativt inriktad forskning (Patel & Davidsson 2003:33). Jag 

har för studien valt intervjuformen, den riktat öppna modellen eller så kallad semistrukturerad 

intervju. I min kvalitativa intervju strävar jag efter att söka förståelse för den intervjuades 

synsätt och studera uppfattningar. Frågeställningarna har anpassats för en fenomenologisk 

ansats och med valet av intervjupersoner. Fenomenologin är en filosofisk metod med syfte att 

upptäcka verkligheten för de förutsättningar som skapar våra erfarenheter och på det hela 

taget gör dem möjliga. En empatisk förståelse för den intervjuade är synnerligen betydelsefull 
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här, då man utforskar personers egna upplevelser och erfarenheter av ett fenomen eller 

tillstånd (Wedin & Sandell 2004:84f). Formuleringen av intervjufrågorna är därmed öppna till 

sin karaktär, då jag skall kunna få ut så pass mycket information av informanterna för att i 

möjligaste mån kunna besvara mitt syfte. Inriktningen i studien är att undersöka erfarenheter 

och upplevelser före faktafrågor och därmed är intervjuer den effektivaste 

undersökningsmetoden. Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver att den subjektiva 

upplevelsen blir utgångspunkten i fenomenologin.  

”Det var den ”levda” erfarenheten: inte passiva sinnesintryck, utan 

varseblivningar som i regel redan var försedda med tolkning i form av 

avsikter, värderingar, mening o dyl” (Alvesson och Sköldberg 1994:96). 

Inom fenomenologin abstraherar vi från de reellt existerande objekten och istället så reducerar 

vi oss till idévärlden (ibid).  

 

Personers erfarenheter och upplevelser av utmattningssyndrom behöver utforskas via 

människors egna berättelser. Slutna frågor ger inte det bredare spektrum av erfarenheter som 

behövs för djupare kunskaper i ämnet. (Denscombe 2000:132). Styrkan med öppet riktade 

frågor är att man får mer beskrivande svar på frågorna vilket är önskvärt i en fenomenologisk 

ansats. Nackdelen med öppna frågor är att det ger mycket information vilket kan vara svårt att 

sammanställa. Vid semistrukturerade intervjuer får intervjupersonen öppna frågor där den 

intervjuade ges möjlighet att utveckla sina synpunkter. Intervjumetoden inbjuder också till 

undersökningar där man vill utforska informantens personliga erfarenheter samt känslor 

(Denscombe 2000:135,136). Risken med semistrukturerad intervjuform kan vara att det blir 

en väldigt öppen intervju som kan leda till att man för in samtalet på områden som inte är 

relevant för mitt syfte, det öppnar upp samtalet för flera olika svarsalternativ för en och 

samma fråga, men om något sådant inträffar har man som samtalsledarare lett samtalet 

tillbaka till det aktuella ämnet och frågan. Med riktade frågor så innebär det att man kan styra 

frågan till det område man vill ha svar på, för att undvika att hamna utanför området och få 

med onödigt material i intervjun (ibid).  

 

5.2 Kvalitativ intervju 

Jag har valt att använda kvalitativ intervju som metod för studien och använt öppna frågor, då 

intervjupersonerna får möjlighet att med egna ord beskriva sin situation vid besvarandet av 

frågorna. Syftet med en kvalitativ intervju är att ta reda på egenskaper hos den intervjuades 

upplevelser och uppfattning om exempelvis någon viktig företeelse (Patel & Davidsson 
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2003:78). Jag är för studien i första hand intresserad av intervjupersonernas beskrivningar av 

sina upplevelser av återhämtningen. Människans upplevelse av fenomen och företeelser går 

inte att ifrågasätta utan är unik för varje människa. Detta bidrar till att den kvalitativa metoden 

är bäst lämpad, då studien inte syftar till att ta reda på orsak och verkan utan beskrivandet av 

vad i livets sociala relationer som gjort återhämtningen möjlig. För att teckna en fyllig bild av 

den intervjuades livsvärld kan den egna berättelsen vara en viktig del i tolkningen (Patel & 

Davidsson 2003:80). Det ökar möjligheten att det blir ett intressant material att analysera. Mitt 

textmaterial sammanfattades med tematisering, då dess innebörd framstår klarare och mer 

koncentrerat. Därefter vred och vände jag på materialet och använde både min intuition och 

mitt logiska tänkande för att upptäcka mönster och förstå det som inte visat sig omedelbart ur 

materialet (Wedin & Sandell 2004:88f). Det är fördel med kvalitativ metod, när det gäller att 

upptäcka och förstå mentala processer.  

 

Kunskapen jag har fått genom att jag fördjupat mig i tidigare forskning, har givit mig 

förkunskaper inom det aktuella området för undersökningen och därmed bidragit till att 

framställa underlag för intervjustudien (Patel & Davidsson 2003:79). Förkunskaperna inom 

det aktuella området har givit mig förståelse för hur människor kan drabbas av 

utmattningssyndrom. Kunskaper om utmattningssyndrom och orsaker till att bli utmattad har 

varit viktigt vid genomförandet av intervjuerna, även om fenomenologin eftersträvar att 

forskaren skall kunna sätta de egna kunskaperna och antaganden om världen åt sidan dvs. 

åsidosätta förutfattade meningar och lyssna förutsättningslöst (Sjöberg&Wästerfors 2008:93). 

Det är av vikt i intervjusituationen att visa intresse och förståelse för intervjupersonens 

erfarenhet av känslor för att undvika att informanten känner sig bedömd och därmed hamnar i 

försvarsställning (Patel & Davidsson 2003:70). Därmed är det viktigt att undvika ett 

värderande förhållningssätt i en kvalitativ intervju och se det som en generell utgångspunkt.  

 

Inför intervjun är det viktigt att man uppträder artigt, kommer i tid till intervjun och därmed 

också är lyhörd och neutral för att skapa den bästa atmosfären till ärligt svar (Denscombe 

2000:139). Mina intervjupersoner bemöttes med respekt, både för dem som personer och för 

utmattningssyndromet. Valet gjordes till att se hela individen och dennes upplevelse med 

respekt och förståelse. Mina intervjufrågor är formulerade för att låta intervjupersonerna 

berätta fritt om sina erfarenheter, upplevelser och får därmed med intervjupersonernas 

perspektiv på tillvaron. Åtta intervjuer har genomförts för studien. Av åtta intervjuer är fem 

av mina intervjuer inspelade på band. Därmed har det lämnats möjlighet att återgå och lyssna 
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till det inspelade vid fler tillfällen. Fördelen med inspelade intervjuer är att man kan delta mer 

närvarande vid intervjutillfället än om man ska anteckna hela intervjun. Vid varje intervju har 

frågan ställts, om det går bra att intervjun bandas. Två av intervjupersonerna ville inte att jag 

bandade intervjun, vilket jag respekterade. Dessutom har en intervju gjort på telefon, på grund 

av långt avstånd och tidsbrist. För att göra intervjun möjlig så valde jag att ta med den och 

hela samtalet antecknades och renskrivs efteråt. Hade det funnits möjlighet till högtalartelefon 

så hade även den intervjun kunnat bandas. Valet har varit att tydligt redogöra studiens syfte 

innan intervjuerna. Min intervjuguide har jag formulerat utifrån mina frågeställningar för att 

uppnå bästa möjlighet att besvara mitt syfte. 

 

5.3 Intervjupersoner och urval 

Fördelningen av åtta intervjupersonerna är tre män och fem kvinnor i medelåldern och 

samtliga har varit aktiva inom arbetslivet. En av intervjupersonerna är egen förtagare, övriga 

är anställda. Längden av insjuknande i utmattningssyndrom har varierat från ett år till en av 

deltagarna som haft utmattningsyndrom i fem år. Det urval jag har gjort, är personer som har 

återhämtat sig efter utmattningssyndrom och har ett fungerande liv idag. Med ett fungerande 

liv menar jag att de åter är i arbete helt, till viss del, studerar eller är aktivt arbetssökande. Det 

har gjorts en förfrågan genom så kallad ”snöbollseffekt” till att kontakter har tagits med 

personer som genom sitt engagemang föreläser eller på annat sätt är i kontakt med människor 

som har upplevt utmattningssyndrom. Kontakter har också tagits med människor som har 

stresshanteringskurser. Förfrågan har ställts genom dessa kontakter och därmed har förfrågan 

kunnat göras om ett frivilligt deltagande i intervjuer om återhämtningsprocessen efter ett 

utmattningssyndrom. Det har utbytts kontaktuppgifter med personer som har haft 

utmattningssyndrom och som meddelat ett bekräftande svar för deltagande i intervjun. 

 

Urvalet är som nämnts fem kvinnor och tre män, vilket inte är ett medvetet val, utan beror på 

att personer som haft utmattningssyndrom anmälde sig frivilligt till att bli intervjuade. Då jag 

har fått ta del av de som frivilligt velat delta har det blivit detta slumpmässiga urval. Vid 

första samtalet har studiens syfte beskrivits och att allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt. Med det menas att det endast är jag som har tillgång till vem uppgifterna 

kommit från och att valda delar av innehållet i intervjuerna kommer användas och redovisas 

skriftligt i resultat delen av min uppsats. Inga namn eller annat innehåll som kan bryta mot 

etiska aspekter skall kunna gå att härleda till informanterna (Patel & Davidsson 2003:70). 

Namnen som använts för studien är fiktiva, vilket innebär att de inte har någon anknytning till 
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intervjupersonerna. De fiktiva namnen är: Lotta/Eva/Karin/Lisa/Tina och Pelle/Klas/Kalle. En 

fullständig information om syftet med undersökningen och vem som är den ansvarige för 

undersökningen har lämnats. Ett förslag att denna information kan sändas brevledes, om så 

informanten önskar har erbjudits (Patel & Davidsson 2003:71) Ingen av informanterna 

önskade att det sändes per post. Intervjupersonen har haft möjlighet att välja plats i möjligast 

mån för intervjutillfället och att planera en tid som passar båda parterna. Informanten har då 

också fått information om den beräknade tiden för intervjun. Detta förhållningssätt beskrivs 

av Denscombe (Denscombe 2000:143). Varje intervju har tagit runt en timma. 

 

5.4 Reliabilitet/validitet 

Reliabiliteten hos en viss forskningsmetod grundar sig på hypotesen att endast en verklighet 

uppnås och att samma resultat förorsakas om vi studerar denna verklighet vid upprepade 

tillfällen (Merriam 1994). Liknande resultat skulle sannolikt uppnås vid en annan tidpunkt av 

intervjustudie med samma intervjupersoner. Huruvida det skulle ge samma resultat om 

intervjuerna genomfördes med andra intervjupersoner som återhämtat sig från 

utmattningsyndrom. Förutsättningen är att de intervjupersonerna har liknande möjlighet till 

socialt nätverk och dessutom haft möjlighet att delta i någon form av stresshantering som 

dessa intervjupersoner. Inom kvantitativa studier där man arbetar med mätmetoder är det 

möjligt med hjälp av statistiska metoder att få objektiva och kvantitativa mått på reliabiliteten 

(Wedin & Sandell 2004:41). Det är betydligt svårare att bedöma värdet i kvalitativa studier 

som kan omfatta komplicerade tolkningar, där validiteten syftar på de tolkningar man gjort 

och om de är rimliga. Enligt Wedin och Sandell så har de kvalitativa metoderna svårigheter 

att hävda sig inom psykologisk forskning beroende på att bedömningsgrunderna blir mer 

komplicerade och svårare att tillämpa än de traditionella metoderna för reliabilitets- och 

validitetsprövning (ibid). Jag har försökt att öka reliabiliteten genom att göra en noggrann 

metodbeskrivning så läsaren själv kan avgöra hur pass tillförlitlig undersökningen är och hur 

trovärdiga resultaten är. När det gäller studiens externa validitet som syftar till studiens 

generaliserbarhet så kan man sällan göra en totalundersökning av alla de individer och 

förhållanden som den empiriska frågan berör (Wedin & Sandell 2004:43). De personer som 

min studie berör är en liten population, men frågan kvarstår om de är representativa för den 

population som man är intresserad av att dra slutsatser om. Har min studie tillräckligt stort 

urval för att gälla de som har återhämtat sig från utmattningssyndrom. Det min studie kan titta 

på är hur mitt begränsade urval står sig i relation till forskningen. 
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6. ETISKA  ÖVERVÄGANDE 

Jag har valt att utgå från de fyra individskyddskraven enligt forskningsetiska principer för min 

uppsats som är inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. De fyra kraven är 

samtyckeskraven, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är av 

vikt att jag som intervjuare tar hänsyn till dessa krav, för att tillförsäkra att intervjupersonen 

inte kommer till skada när de deltar i studien (Vetenskapsrådet 2002:5f).  

 

Enligt informationskravet så har informanterna innan intervjuerna genomfördes blivit 

informerade om studiens syfte med undersökningen. Jag har informerat om att det är frivilligt 

att delta och att intervjupersonen när som helst kan avbryta intervjun (Vetenskapsrådet 

2002:7). Om någon hade velat avbryta intervjun, så hade jag fått respektera det och om det är 

någon fråga som de inte velat svara på så är det också något jag har fått respektera. En av 

intervjupersonerna valde att inte besvara en fråga vid ett tillfälle, men den besvarades senare i 

intervjun efter att personen funderat en stund. Samtyckeskravet innebär att intervjuaren måste 

få samtycke från informanterna till att använda det insamlade materialet för studien 

(Vetenskapsrådet 2002:9f). Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt så att obehöriga inte kan ta del av viktiga personuppgifter 

som samlats in under intervjun (Vetenskapsrådet2002:12). Det gäller för mig att behandla de 

uppgifter jag har fått in med största tillförsikt, så ingen utomstående kan komma åt den 

informationen.  

 

Enligt Robson så bör man garantera informanten om deras anonymitet inför studien för att 

undvika att funderingar kring detta påverkar intervjun (Robson 2002:501). Jag har försäkrat 

mina intervjupersoner om detta. Enligt nyttjandekravet så får jag inte använda det insamlade 

materialet för annat ändamål än studiens syfte eller samla in mer information som är brukligt 

för att uppfylla studien syfte (Vetenskapsrådet 2002:14). Det är av vikt med tillit när 

informanterna tillåter mig att intervjua dem vilket gagnar utförliga svar.  

 

Jag valde att öppna upp samtalet för intervjun genom att be intervjupersonen berätta lite om 

sig själva för att få fart på intervjun, vilket också givit ett sammansatt och mångskiftande 

underlag till det insamlade materialets analys (Sjöberg & Wästerfors 2008:33). När det gäller 
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etiska övervägandet vid val av ämne för studien så är diagnosen utmattningssyndrom 

personligt anknutet till informanterna. Det kan innebära att känsliga beröringspunkter kan 

komma upp under intervju. Jag har varit extra lyhörd inför informanternas reaktioner på de 

frågor jag ställer under intervjun och med den avsikten att om det skulle bli för känslosamt 

låta informanten avbryta intervjun. Det har dock inte inträffat att jag behövt avbryta någon 

intervju då intervjuerna har flutit på bra, och intervjupersonerna har berättat öppenhjärtigt om 

vad de har gått igenom under återhämtningsfasen. En gemensam nämnare är att de har gått 

igenom en oerhört jobbig fas i livet. En av intervjupersonerna som har tillfrisknat berättar 

dock att hon inte skulle vilja vara utan denna period, då hon nu har ett rikare liv och 

värdesätter det på ett helt annat sätt. Innan beskriver hon att livet bara rusade på, men nu är 

hon med i livet. Jag anser att det inte är etiskt korrekt att intervjua människor som är i ett svårt 

sjukdomstillstånd, därav har jag valt att vända mig till dem som har återkommit till ett 

självförsörjande liv med arbete eller är aktivt arbetssökande igen efter utmattningssyndrom. 

Jag ser en möjlighet i att jag fått ta del av informanternas återhämtning och med den få en 

ökad kunskap i vad det är som gör återhämtningen möjlig från ett tillstånd som 

utmattningssyndrom.   

 

  

7. TEORI OCH BEGREPP 

Jag kommer förutom det salutogena perspektivet använda mig av återhämtningsbegrepp, 

begriplighet, meningsfullhet, hanterbarhet, empowerment som begrepp och anknyta det till 

forskning. Valet av dessa begrepp har gjorts utifrån forskning om utmattningssyndrom. 

Begreppen har visat sig vara viktiga i återhämtningsprocessen. 

 

7.1 Den salutogena modellen 

Antonovsky (1991) beskriver det salutogena perspektivet vilket har valts för analys i min 

uppsats. Antonovsky är medicinsk sociolog och formulerade den salutogena modellen som 

fokuserar på hälsans ursprung och ser till hela människan och vad det är som gör att hälsan 

bevaras. Hans arbete utgår från ett hälsoperspektiv som säger att hälsa/sjukdom är en 

mångdimensionell företeelse och att hälsa/sjukdom är ett kontinuum dvs. att det inte är ett 

antingen eller tillstånd (Antonovsky 1991:12f). I dagens tillvaro så utsätts man för mycket 

stress och det går inte att förutse vilka konsekvenser det ger för människors hälsa. Min 

motivering till att jag valt det salutogena perspektivet är att den salutogena inriktningen 

försöker lösa detta mysterium och att det har ett fokus mot det friska. När man utsätts för 
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stress så leder det till ett spänningstillstånd: beroende på hur pass bra hanteringen av denna 

spänning är avgör graden av sjukdom eller hälsa. Termen (GMR) generella motståndsresurser 

vilket kan vara ens jagstyrka, socialt stöd, kulturell stabilitet dvs. allt som ger kraft att hantera 

stress. Antonovsky menar här att all stress vi utsätts för görs begriplig och att vi har en tillit 

till vår inre och yttre värld med övertygelse om att allt kommer att gå bra. Det salutogena 

synsättet att fokusera mot den friska polen av hälsa – ohälsa är en mer meningsfull 

infallsvinkel i studiet av hälsa och sjukdom, då man kan få en större förståelse för 

återhämtningsprocessen. Det salutogena synsättet får oss att befrämja aktiviteter mot det 

friska och hur man handskas med viss stress som bidrar till ökad hälsa. Antonovsky menar att 

hög grad av stress tillsammans med socialt stöd är befrämjande för hälsan, därmed en ökad 

förståelse för samspelet mellan kropp och själ med dess påverkan av hälsa eller sjukdom. Ett 

fokus på hur man tillägnar sig copingstrategier som egen avslappningsförmåga, 

problemlösning med självinstruktioner ökar förståelsen för stress (Antonovsky 

1991:12f,29,86,160f). Det salutogena perspektivet och återhämtningsbegrepp från forskning 

om utmattningssyndrom bidrar till en djupare förståelse av det empiriska  materialet i 

analysen. Sjöberg & Wästerfors har kommit fram till att  teorier ökar insikt och förståelse för 

analysen av det empiriska materialet (Sjöberg & Wästerfors 2008:86).  

 

7.2 KASAM – meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet  

Enligt det salutogena synsättet som tidigare nämnts, befinner man sig som människa ideligen i 

ett kontinum mellan hälsa och ohälsa. Antonovsky har medverkat till förståelsen av att det är 

viktigt att uppmärksamma och förstå såväl hälsans som ohälsans orsaker. Antonovskys teori 

av KASAM ( Känslan Av SAMmanhang), där han beskriver att det har en väldig betydelser 

för människor vid återhämtning från svåra livssituationer. Efter flera systematiska och 

empiriska studier utvecklades teorin om KASAM som han sammanfattar med tre 

grundläggande delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet varav alla tre är av 

värdefull förståelse för det egna tillfrisknande.  

1. Begriplighet beskrivs med betoning på kognitiva formuleringar med en stabil förmåga att 

bedöma verkligheten. Detta inbringar en känsla av ordning, struktur och tydlighet.  

2. Hanterbarhet beskrivs som den subjektiva upplevelsen av resurser till ens förfogande. 

Resurser menas här vara förmåga under egen kontroll eller med stöd av andra behöriga som 

t.ex. familj, vänner, arbetskamrater, läkare, Gud. Vid hög känsla av hanterbarhet kommer man 

kunna hantera omständigheter och inte känna sig som ett offer.  
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3. Meningsfullhet betraktas som begreppets motivationsbegrepp, vilket innebär att man 

konfronteras med en utmaning med en inställning att söka en mening i den. Man gör alltså sitt 

bästa för att komma igenom den med värdighet i behåll. Känslan av sammanhang kan man se 

som ett förhållningssätt som visar i vilken utsträckning man har en varaktigt och 

genomträngande känsla av tillit till sin egen förmåga att möta livets olika skiften. 

(Antonovsky 1991:38f). 

 

7.3 Återhämtningbegrepp  

Topor (2001) beskriver återhämtning som en krävande process där individen aktivt måste 

involvera sig totalt. Det förekommer enligt Topor en bred pessimism när det gäller patienters 

möjlighet att återhämta sig som fått diagnoser där det tyder på svåra psykiska störningar som 

till exempel schizofreni. De betraktas ofta som kroniskt sjuka, trots detta visar 

forskningsresultat att ett stort antal patienter med denna diagnos blir betydligt bättre och kan 

till och med uppnå fullständig återhämtning (Topor 2001:18,45f). Topor (2001) anser att 

återhämtningsprocessen är ett tidskrävande arbete där det gäller att ta ett steg i taget. Det är 

ofta en ojämn och sammansatt process där stiltje, framsteg och steg tillbaka avlöser varandra. 

Han ser detta som en möjlighet att befästa framsteg och där tillbakagång förebyggs. Att 

återhämta sig från svåra psykiska problem är att ta ett steg i taget och med en tro på att saker 

kommer att ordna sig tids nog. Förutom familj och professionella så har andra människor haft 

en avgörande roll i återhämtningen. När de haft samtal om nuet, har det samtalet medverkat 

till att de kunnat distansera sig från problem (Topor 2001:128, 144 f). Topor (2001) har även i 

sin forskning kommit fram till att djur har en stor roll i återhämtningsprocessen, där främst 

hundar har en betydelsefull roll i tilliten till ömsesidiga relationer. Återhämtningsforskningen 

framför en skillnad med ett behandlarperspektiv där sjukdomshanteringen koncentrerar sig på 

att minska individers symtom och med återfall, medan återhämtningen koncentreras på 

individens ansträngning till att utveckla sina personliga mål. Återhämtningsprocessens viktiga 

delar är att finna sig själv med egenvärde och att vara någon inför andra. Viktigt är att någon 

stöttar i de svåra perioderna och som påtalar att individen har ett egenvärde trots den psykiska 

ohälsan. Att dessutom klara jobbintervju och kunna få möjlighet till anställning är faktorer 

som bidrar till återhämtning enligt (Topor 2001:299f, 331, 2002).  

 

Förändring och återhämtning från svåra psykiska störningar är möjlig enligt Topor (2001:18). 

Återhämtningen beskrivs av Topor (2001) som att individen aktivt återupprättar sig en ny 

uppfattning om sig själv. Återhämtning kan därmed bli som en ny utvecklingsprocess där 
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individen tar makt över sitt eget liv och därmed återerövrar sig själv (Topor 2001:59). 

Återhämtning skiljer sig från bot och rehabilitering enligt Topor (2004) på tre avgörande sätt: 

Att aktivt bygga upp ett eget liv med stöd av andra medmänniskor. Återhämtning innebär en 

personlig förändringsprocess där individen tar makt över sitt liv med nya livsmål och 

utvecklar därmed en ny mening med sitt liv. I återhämtningsprocessen ser man till hela 

individen i sitt sammanhang till skillnad från rehabilitering där man riktar in sig till bristande 

funktioner hos individen. Återhämtningen är därmed en process inom individen och 

tillsammans med omgivningen. Återhämtning kan alltså ses som en utvecklingsprocess 

(Topor 2004:25f ).  

 

Schön (2009) skriver i sin avhandling hur hon har vidareutvecklat återhämtningsbegreppet. 

Hon har infört begreppet social återhämtning. Fyra grundpelare finns i detta begrepp. Den 

första grundpelaren handlar om individens omdefiniering, det vill säga sin syn på sig själv och 

där ohälsa endast är en del av individen. Andra grundpelaren tar upp vikten av stöd från 

anhöriga, vän, professionella eller någon med personlig erfarenhet av psykisk ohälsa. Någon 

som ger stöd åt att återhämtningen är möjlig. Den tredje grundpelaren handlar om individens 

egen förmåga att aktivt ta del i återhämtningsprocessen med förmåga att hantera sina symtom. 

En meningsfull aktivitet där individen har något meningsfullt att göra som bidrar till samhället 

är den fjärde grundpelarens punkt (Schön 2009:27f).  

 

Empowerment ses i denna avhandling som en viktig aspekt för återhämtningsprocessen där 

man har makten att påverka sin livssituation och inte blir ett offer. Empowermentbegreppet är 

ett positivt mått som betonar individens förmågor och resurser till skillnad från andra mått där 

koncentrationen läggs på individens brister anser Rogers (Rogers 1997 citerad i Schön 

2009:30). Schön understryker att dimensionen av empowerment är skildrad 

självbestämmande, självkänsla och social handlingsförmåga som ger makt över 

livssituationen. Schöns utgångspunkt är att återhämtning inriktas på individens totala 

livssituation och är därmed en individuell process. Hennes forskning benämnde både sociala 

livsvillkor och de sociala relationerna som betydelsefulla och de ser hon som svåra att skilja 

på (Schön 2009:30). 

 

8. RESULTAT OCH ANALYS 

I det här avsnittet kommer jag att redovisa de resultat jag fått fram genom intervjuerna. 

Resultatet kommer att analyseras utifrån det salutogena begreppet. Jag kommer också att 
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använda mig av återhämtningsbegreppen meningsfullhet, hanterbarhet, empowerment och 

anknyta dessa till forskning. Begreppen hjälper mig att sortera sammanhangen i 

återhämtningsprosessen och bidrar till att tolka det empiriska materialet. Namnen som använts 

till citaten är som nämnts fiktiva, vilket innebär att de inte har någon anknytning till 

intervjupersonen. Resultat och analys har jag delat upp i fem teman: familj, vänner, 

professionella/arbetsmiljö, fritidsintressen/djur och egen medverkan i 

återhämtningsprocessen. Denna uppdelning har jag gjort efter den tematisering jag har kunnat 

finna i intervjumaterialet. I denna studie har jag följt uppdelningen i min tematisering i de 

områden som intervjupersonerna har tagit upp. Anledningen till denna uppdelning är att man 

som läsare av denna studie lättare ska kunna förstå de sociala relationerna olika betydelse i 

återhämtningsprocessen. Hur deras egen medverkan har bidragit till att de hittat tillbaka har 

också tagits upp under intervjuerna, liksom vad det är som hjälpt i de sociala relationerna för 

att göra återhämtningen möjlig. 

  

8.1  Familjens betydelse för återhämtningen 

När det gäller vad familjen betytt för att göra återhämtningen möjlig så har förståelse från de 

anhöriga varit ett enhälligt svar från samtliga intervjuade. De med familj har fått bra hjälp och 

stöd genom att man har visat respekt i att de inte behövt påskynda till att delta i 

rehabiliteringsåtgärder innan de varit redo för det.  

 

”Jag har fått fantastiskt stöd praktiskt med basala saker som 

matlagning. De lät mig vara och fanns där för mig.” (Eva) 

 

”Det fick ta den tid det tog. Man minskade kraven på mig. Jag 

fick även hjälp med snöskottning och gräsklippning...” (Pelle) 

 

Genom att de har minskat kraven och tagit över basala saker har det bidragit till hanterbarhet 

för intervjupersonerna Eva och Pelle. Underlättande stöd och hjälp hemma har varit viktigt för 

dem för att hantera situationen. Personer som varit ensamstående har istället fått hjälp av 

släktingar, främst föräldrar och syskon som stöttat dem på olika sätt. Flera av 

intervjupersonerna påtalade vikten av att få hjälp med att ta sig ut och gå. En kvinna beskrev 

att hon hade svårt att ta sig utanför dörren utan hjälp.  

 

”jag följde med som en liten svans… om någon tog med mig ut.”(Lotta) 
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Det salutogena synsättet får oss att befrämja aktiviteter mot den friska polen, dessutom hur 

man handskas med viss stress som bidrar till ökad hälsa. Antonovsky (1991) menar att hög 

grad av stress tillsammans med socialt stöd är befrämjande för hälsan, därmed en ökad 

förståelse för samspelet mellan kropp och själ med dess påverkan av hälsa eller sjukdom 

(Antonovsky 1991:12,29). Det sambandet har jag kunnat se i intervjuerna då det har 

framkommit att socialt stöd från släkten har bidragit till att de upplevt sig betydelsefulla, fått 

förståelse för varför de mår som de gör samt känt en samhörighet och en meningsfullhet i 

tillvaron. Det kan tolkas som att hög grad av stress inte behöver få så negativa konsekvenser, 

utan med hjälp och stöd från bland annat familjen så finns en väg ut ur utmattningssyndromet. 

Detta kan ses utifrån ens förmåga att hantera olika stressfulla situationer, där den egna 

medvetenheten att bemöta stressen och att hantera den efter sina förutsättningar är möjlig i 

stödjande socialt nätverk. Antonovsky (1991) bekräftar också detta då han anser att all stress 

vi utsätts för görs begriplig och att vi har en tillit till vår inre och yttre styrka med socialt stöd 

(Antonovsky 1991:13f). 

 

8.2 Vännernas betydelse i återhämtningsprocessen 

Nära vänner har haft stor betydelse när det gäller möjligheten till återhämtning. Det 

gemensamma hos alla intervjupersoner är vikten av att bli lyssnad på, stöttning, förståelse av 

vad man går igenom samt att bli respekterad. De som har förståelse för vad det handlar om, 

upplever personerna att de har kunnat bolla tankar och funderingar med. Detta har bidragit till 

egen förståelse och sjukdomsinsikt. Flertalet har velat prata om sjukdomen som en del i 

återhämtningsprocessen, där vikten har varit att någon lyssnat utan pekpinnar och orkat förstå. 

Vänner som har egna erfarenheter av liknande symtom har varit viktiga i processen för så gott 

som samtliga, då de kunnat få feedback med igenkännande. Anledningen till det beror på att 

de upplevt bekräftelse över att de inte är ensamma att må som de gör. Eva beskriver detta i 

följade citat:  

 

”Att få vetskap om att jag inte är tokig och inte ensam om att må så här har 

hjälpt.”(Eva) 

 

Eva anser det varit bra att spegla sig själv i omgivningen vilket bidragit till ökad förståelse för 

sig själv. Att spegla sig i omgivningen under denna fas delas också av Klas. 
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”I möten med andra som upplevt liknande…. som också mått dåligt inser 

jag att jag inte är knäpp.” (Klas) 

 

Gruppsamtalen har bidragit till att det ökat begripligheten för vilken situation personen 

befinner sig i. Detta har avlastat skuldkänslan av att man tyckt sig vara lite tokig. 

 

Med denna ökade förståelse för utmattningssyndromet kan man tolka deras förändring i 

processen som hanterbar. Samtliga påtalade vikten av att ha roligt ihop tillsammans med 

omgivningen. Lotta talade om att det var viktigt för henne att få uttrycka glädje tillsammans 

med vänner, trots att hon kände sig så nere. 

 

”att kunna skratta ihop, fast man är så nere.” (Lotta) 

 

Dela glädje tillsammans med vänner under sjukdomstiden ger personerna tillförsikt om 

meningsfullhet i sin tillvaro. De intervjuade personerna anser det värdefullt att de nära 

vännerna visat tålamod med processens långa tid vilket följande citat visar på:  

 

”Att de funnits där och brytt sig, vilket har bidragit till att man 

känt sig värdefull.” (Karin) 

 

”Att de haft förståelse och att jag betyder något för dem.” (Tina) 

 

Tilliten till förbättring har varit viktigt och de sociala relationerna medverkar till att bibehålla 

hälsan genom att man gör roliga saker tillsammans och skrattar mycket. Vänners påminnelse 

om att ta det lugnt, när personerna rusat på och stressat, har hjälpt, vilket bidragit till att de har 

kunnat vara mer närvarande i nuet. Detta gör också att deras återhämtning från 

utmattningssyndromet blir meningsfull. Kalle påtalar i följande citat, vikten av att få vara den 

han är utan att behöva föreställa sig, medan Pelle nämner hur betydelsefullt det är för honom 

att behålla självkänslan genom att vara sig själv i en vänskapsrelation. 

 

 

”Autentisk – att få vara sig själv utan att förställa sig, att få vara 

rolig och allvarlig. Idag fokuserar jag mer på hur jag vill vara 

och inte på hur andra förväntar sig att jag ska vara.” (Kalle)  
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”…..behöver jag inte föreställa mig, vilket innebär att jag kan 

hålla min självkänsla på samma nivå." (Pelle) 

 

Topor (2002) skriver att återhämtning från svåra psykiska problem är att ta ett steg i taget och 

med en tro på att saker kommer att ordna sig tids nog (Topor 2002:128, 144 f). Processen tar 

tid och studien visar att nära vänners tålamod har bidragit till att man känt sig värdefull. De 

intervjuade har fått stöd från vänner i processen med respekt för att det tar tid och vännerna 

har varit närvarande. Det har bidragit till att de känt sig betydelsefulla, fast de varit så sjuka 

och att de har haft en tro på att saker kommer att bli bättre tids nog. En kvinna uttryckte sig 

om sina vänskapsrelationer: 

 

”Jag har hela tiden haft tillit till att det blir bättre framåt.” (Eva) 

 

Antonovsky (1991) beskriver det salutogena synsättet på följande sätt: Behandlingen bör 

fokusera mot den friska polen av hälsa där den stress vi utsätts för görs begriplig och att vi har 

en tillit till vår inre och yttre värld med övertygelse om att allt kommer att gå bra 

(Antonovsky1991:13f). Utifrån detta kan man få kunskap i hur pass viktigt det varit för 

intervjupersonerna att få förståelse för vad som händer med dem och varför tillsammans med 

insikt om att de inte är ensamma om att må som de gör och framför allt få veta att de inte är 

”tokiga”. Med denna vetskap har de med hjälp och stöd haft som mål att bli bra igen, Kalle 

beskriver detta med följande citat:  

 

”Jag vände blicken framåt igenom detta.” (Kalle) 

 

Utifrån hanterbarhet och förståelse för sin egen livssituation kan man se att deras egen 

medverkan med stöd från omgivningen förstärker deras förståelse av vad som händer i 

kroppen. Insikten om att det är något vanligt och naturligt fenomen som uppstår i en pressad 

livssituation gör att de med socialt stöd och egen handlingskraft kan hantera situationen och 

fokusera mot att se det friska. Detta resonemang bekräftas även av Antonovsky (1991:13f). 

 

8.3 Stresshanteringskurs 

Topor (2002) beskriver vikten av att tala om nuet och distansera sig från problem, här har 

andra människor förutom familj och professionella haft en avgörande roll i återhämtningen. 
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Ett exempel är den stresshanteringskurs som några intervjupersoner har gått, där de har fått 

lära sig att vara här och nu genom stresshantering ”mindfullness” (en stresshantering där man 

får lära sig att vara närvarande i nuet) har varit viktigt. Vidmakthålla detta att vara närvarande 

i nuet och slippa engagera sig i annat än sin egen återhämtningsprocess. De har i denna kurs 

fått nya vänner och bekanta med liknande erfarenhet som har varit ett betydelsefullt stöd.  Här 

kan man sammanfatta det sociala stödet av nära, vänner och de med mer erfarenheter av 

liknade erfarenheter som en viktig hjälp i återhämtningsprocessen. 

 

 ”Stresshanteringskursen har gjort återhämtningen möjlig.” (Karin) 

 

”Stresshanteringskursen har lärt mig vara i nuet och göra en sak i 

taget.” (Lotta) 

 

Dessa två citat beskriver vikten av det sociala stödet till människor som har varit med om 

liknande utmattningssyndrom och delas med flertalet som i någon form har lärt sig 

stresshantering. De professionella i stresshanteringskursen har lärt dem att gå lugnt, tänka på 

andningen, och att befinna sig i nuet. Stresshanteringskursen har också bidragit till möten med 

andra människor förutom familj, och professionella. Den gav möjlighet att träffa människor 

med liknande upplevelser där de kunnat dela lärdomar och byta erfarenheter vilket har 

bidragit till ökad förståelse för sin egen situation. Eva uttryckte det:   

 

”Där kunde jag spegla mig i andra.” (Eva) 

 

Schön (2009) beskriver att återhämtning är något man gör själv, men att det finns en mängd 

människor som bidrar i processen där en växande egen kunskap underlättar och för att främja 

arbetet behövs praktiska beståndsdelar. Det jag vill framhålla här är att de får en bild av att 

andra har tagit sig igenom det, vilket gör att de fått upp ögonen för att det finns en väg ut. 

Schön (2009) ger också stöd för det i sin avhandling, som beskriver en modell för vilka 

förhållanden som bidrar till återhämtning. Återhämtningsforskningen har presenterat en del 

gemensamma resultat som visar på att om människor bär på erfarenheter av psykisk ohälsa 

finns det bra möjligheter till förbättring för att leva ett gott liv (Schön 2009:13f.37f). Detta 

belyser vikten av det sociala nätverkets betydelse med erfarenheter av liknande upplevelser 

som bidragande resurs till förståelse i sin egen återhämtningsprocess. Maslach (2001) pekar 

också att det sociala stödets hjälp bidrar till ny information, feedback, nya insikter dessutom 
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emotionellt stöd och råd av olika slag. Detta stöd av medmänniskor med liknande 

erfarenheter, framhålls som avsevärd betydelse i återhämtningsprocessen. Det ger dem 

kunskap om hur man ska organisera sig bort från utmattningssyndromet. Det kan man se 

bidrar till positiv hantering över sin livssituation som blir meningsfull för individen i 

återhämtningsprocessen. 

 

Larsson (2007) betonar vikten av att tillhöra en social grupp när de inte längre har 

arbetskamraterna som ett rehabiliteringsverktyg för empowerment. Gruppmöten ger stöd till 

varandra och där får de känna att de inte är ensamma med sin problematik och bryta känslan 

av vanmakt som de flesta upplever säger Larsson (Larsson 2007:110f). Det ger ytterligare 

stöd för hur pass viktigt deras deltagande varit i stresshanteringsgrupp vilket dessutom har 

bidragit med ökade resurser. Följande citat av Lisa och Karin visar på två symtom som har 

kunnat åtgärdas i stresshanteringskursen. 

 

”Prata och hjälpa varandra i stresshanteringskursen. Här och nu 

har hjälpt mot ångestattackerna.” (Lisa) 

 

”Jag hade depression och bytte tankar och erfarenheter med  

 vänner.” (Karin) 

 

Larsson (2007) anser att det är en del av empowermentprocessen där det sociala stödet ger en 

möjlighet för att komma vidare och skapa en känsla av vardagsmakt där man kan sätta upp 

egna gränser för vad man klarar av privat och på arbetsplatsen. Hennes studie visar att 

empowerment process behövs både i en kollektiv och på en individuell nivå som återspeglas i 

sociala relationer och att de är sammanvävda i en utvecklingsprocess (Larsson 2007:110f). 

Intervjupersonerna som deltagit i en stresshanteringskurs beskriver vikten av de enskilda 

professionella samtalens betydelse för återhämtningsprocessen och Karin och Lisas citat visar 

på gruppens betydelse som här speglar det kollektiva för stresshanteringsgruppen. 

 

Croona (2003) påtalar vikten med en fördjupad förståelse för fenomen, vilket ger en möjlighet 

till förändring. Det han beskriver handlar alltså om att kunna se relationerna emellan den 

enskilda människan och samhället där en möjlig väg är att förena termen av mänsklig 

kommunikation med sociala handlingar. Det styrker också vikten av kunskap och förståelse 

för fenomen som utmattningssyndrom och där det sociala samspelet har betydelse för 
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återhämtning. I Karins och Lisas citat kan man se vikten av kunskap i fenomenet 

utmattningsyndrom och det sociala stödets betydelse som stresshanteringsgruppen bidragit 

med i återhämtningsprocessen. Han anser att ett gott liv måste vara inrättat på tillåtelse av 

öppenhet och föränderlighet där det ges möjlighet att erkänna och respektera livsformer vi 

lämnar, tillhör eller ännu inte klivit in i är konstruktivt för ett gott liv. Det beskriver vikten av 

intervjupersonernas förståelse för sin utmattningssyndrom med kunskap till förändring och 

där det sociala stödet i samhället är en viktig hjälp utifrån ett respekterande och förstående 

ställningstagande till den drabbade av utmattningssyndrom. Återhämtningen är därmed enligt 

Topor (2004) en process inom individen och tillsammans med omgivningen där det social 

stödet är viktigt för egenvärdet hos personen i återhämtningsprocessen. Återhämtning kan 

alltså ses som en utvecklingsprocess (Topor 2004:25f ). Intervjupersonerna har framhållit  

sambandet mellan tillfrisknandet och det sociala stödet som har funnits där och att människor 

inte har svikit dem fast de mått så dåligt. Det har varit viktigt att bli ihågkommen med brev, 

blommor, telefonsamtal vilket har gjort att de känt sig värdefulla. 

 

8.4 Fritidsintressen och djurintressen 

När Eva kommit längre i återhämtningsprocessen så var det viktigt att få hjälp att komma ut 

på aktiviteter som gav dem glädje och intresse. Eva hade börjat spela golf och även börjat 

intressera sig för tidigare intressen, vilket följande citat beskriver: 

 

 ”… börjat spela golf, tagit upp gamla intressen” (Eva) 

 

Denna åsikt delades även med andra intervjuade personer. Det är viktigt för 

intervjupersonerna att göra saker tillsammans med andra, något som får dem känna att de 

klarar sociala situationer, vilket bidrar till känslan av hanterbarhet. Två hade börjat spela golf 

igen och en hade tagit upp sitt djurintresse och börjat rida. Kvinnan som börjat rida beskrev 

djurens närvaro som helande och läkande. Hästar anser hon är magiska och hon anser att de 

känner av huruvida hon inte mår bra. Kvinnan tar även upp vikten av hennes katters betydelse 

för återhämtningen. En annan kvinna påtalar vikten av sin hunds närvaro där hon ger och får 

kärlek samtidigt som det även har bidragit till att hon lättare kommit ut.  

 

Flera kvinnor påtalar vikten av djurens närvaro för återhämtningsprocessen. Karin beskriver 

sina upplevelser av djurens närvaro i följande citat: 
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”magiska samt med helande och läkande krafter.” (Karin) 

 

Djuren har utöver detta en viktig roll för vissa då det gör det lättare att komma ut i naturen. 

Djurens närvaro bygger också upp en tillit till ömsesidiga relationer med andra. Topor (2001) 

tar upp detta i sin avhandling att djur har inverkan, där han visar på att hundar har haft en stor 

roll i återhämtningsprocessen (Topor 2001:299f, 331). 

 

8.5 De professionellas betydelse och rehabilitering tillbaka i arbete 

En förstående läkare, bra samtalsterapeut och professionella kontakter i stresshanteringskurser 

har genomgående varit de viktigaste professionella kontakterna i återhämtningsprocessen. 

Läkarens förståelse och att bli trodd på har varit viktig i återhämtningsprocessen. Flertalet har 

fått höra det kommer att ta tid, men att de kommer att bli bättre. Eva fick höra av sin läkare 

innan hon gick stresshanteringskursen:  

 

"Du har alla pusselbitar men du kan inte lägga pusslet själv” 

 

” Svårt att leva upp till det själv. Nu har jag fattat det, jag kan lägga  

mig på soffan och acceptera det.” (Eva) 

 

 

Samma kvinna fick från sin naprapat höra att kropp och själ hör ihop. Hon säger att de 

professionella på stresshanteringskursen har gjort återhämtningen möjlig, vilket hon delar 

med flertalet som i någon form har gått och lärt sig stresshantering. Klas citat beskriver 

kunskapen från de professionella med följande citat: 

 

”..och stresshanteringskursen med verktygslådan. Grunden i 

stresskursen har jag med mig.” (Klas) 

 

Den grundläggande kunskap som de professionella i stresshanteringskursen har lärt dem, som 

innebär att gå lugnt, tänka på andningen, och att befinna sig i nuet är betydelsefull kunskap 

för intervjupersonerna. Innan var de på väg och i tankarna var de någon annanstans. Lotta fick 

insikten att det man tänker inte alltid är sant: 
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”Det pågår mycket i ens huvud som inte har med verkligheten att 

göra alls… insikten att man inte måste vara engagerad i allt 

känns ju väldigt banalt, är det tillåtet att vara lat och 

oengagerad?” (Lotta) 

 

Att ge sig själv tillåtelse att sätta sig i främsta rummet och kunna lära sig att slappna av och 

bara vara i nuet är värdefullt för henne. Samtliga intervjupersoner som deltagit i 

stresshantering påtalar också vikten av att kunna vara närvarande här och nu och prioritera sig 

själv. Rehabiliteringen tillbaka till arbetet har varit mycket avgörande i 

återhämtningsprocessen för dem som har sitt arbete kvar.  

 

”Återhämtningen är rehabiliteringen, utan företagsläkare, 

psykologer, sjukgymnast, chefer och arbetskamrater som ställer 

upp och försöker förstå situationen, att ge tid och möjlighet att 

komma tillbaka till arbetet, hade återhämtningen inte varit 

möjlig. Dessutom bytte jag tjänst inom företaget vilket stämde 

utmärkt i min återhämtningsprocess.” (Pelle) 

 

Pelles citat påvisar de professionellas roll samt vilken stor betydelse den kan ha för 

återhämtningsprocessen. Det visar även på att möjligheten till att ändra arbetsuppgifter kan 

vara en viktig del i processen. Flertalet av intervjupersonerna har bytt inriktning eller arbete 

efter utmattningssyndromet. Endast två arbetar kvar på samma arbetsplats och arbetar med 

liknande arbetsuppgifter. Lotta är en av dem har fått möjlighet till förändringar på sitt 

kontorsrum som har varit positiva och hon har fått prova sig fram. Lotta beskriver det i 

följande citat:  

 

”De har hela tiden trott på att jag skulle klara av svåra 

arbetsuppgifter igen, Jag har fått prova mig fram och deras 

attityd har varit hur bra som helst.” (Lotta) 

 

Andra har valt att börja ett nytt liv med ny inriktning efter utmattningssyndromet, där de har 

lyssnat på sig själva och vad de vill göra och gå vidare med i livet. Samtliga har idag arbete 

igen heltid eller deltid. De är mer medvetna om vad de klarar av psykiskt och fysiskt och kan 

bättre sätta sina egna gränser genom att de har fått redskap till att hantera svåra situationer. 
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Fokus på hur man tillägnar sig copingstrategier som egen avslappningsförmåga, 

problemlösning med självinstruktioner vilket ökar förståelsen för stress beskrivs i Antonovsky 

(1991:12f, 86f). Samtliga som deltagit i stresshanteringskurs framhåller det värdefulla i att de 

fått möjlighet att lära sig hantera och bemöta stress genom avslappningsövningar, kunskaper 

till att hantera sin egen problemlösning och värdefulla avslappningstekniker med egna 

självinstruktioner. Det har möjliggjort att de är mer uppmärksamma på kroppens signaler idag 

och kan ta kontroll över situationer och därmed sätta egna gränser till återhämtning. På så vis 

hanterar de spänningar och ansträngningar genom att uppmärksamma sina kroppssignaler 

med kunskapen om hur de ska återhämta sig. En kille uttryck:  

 

” det har gjort att jag tagit kontrollen över mitt liv.” (Kalle) 

 

 ”Jag har en vetskap om att jag kan vända mig till mig 

själv, om jag drabbas.” (Kalle) 

 

Ett meningsfullt ställningstagande och hanterbarhet i att ta kontrollen över sina val är 

betydelsefullt i återhämtningsprocessen. Detta har bidragit till empowerment, och Kalle kan 

själv hantera sina beslut med tillit. 

 

8.6  Egen medverkan i återhämtningsprocessen 

Kontrollen i livet har varit en viktig del för intervjupersonerna då vissa släppt kontrollen helt 

medan andra ökat kontrollen kring sitt eget förhållningssätt i livet. Flera av personerna säger 

att det tagit tid att ändra värderingar och tankesätt för att kunna förändra livssituationen.  

 

”Sömn, motion, rätt matvanor, avslappning och att ge mig egen 

tid är viktiga ingredienser i återhämtningsprocessen som jag 

prioriterar idag.” (Pelle)  

 

”Att göra saker för att jag vill det idag och alla måsten har jag 

fått omvandla till det jag vill.” (Kalle) 

 

”Hela livet är ett val. Jag måste inte, vill jag…….. ger det mig 

något?” (Kalle) 
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”Jag har lärt mig säga nej……sånt jag inte vill eller 

orkar..”(Lisa) 

 

” Erkänt för mig själv, jag orkar inte. Lärt mig säga nej.” (Eva) 

 

”Kalle” säger också att han inte gör någonting som går emot hans intuition, vilket han 

beskriver som en inre känsla. Han väljer idag det han vill göra och kan därmed välja bort 

saker han har mindre lust för. Pelle prioriterar sig själv och egen tid för att kunna må bra idag. 

Lisa och Eva har lärt sig säga nej till saker som de inte vill göra. Att göra sina egna val och 

kunna säga nej till det som inte är viktigt för personen är genomgående hos dessa fyra 

intervjupersoner. Eva anser det viktigt att ge sig tid för återhämtning som att lägga sig på 

soffan och acceptera situationen. Genomgående handlar det om att göra saker som personerna 

upplever att de mår bra av och att de idag kan säga nej, till sånt de inte har kraft att delta i 

eller inte vill.  Det handlar till stor del om kortsiktig målsättning och att själv ta makten över 

sitt liv och sin egen återhämtning där man sätter upp gränser och mål. Tinas citat: 

 

”Att själv bli skepparn på min egen båt.” (Tina) 

 

De anser det viktigt att ta hand om sig och sätta upp egna gränser samt inte låta någon annan 

styra över ens liv.  

 

”Jag har vänt blicken framåt igenom detta.” (Kalle) 

 

Kalles uttalande beskriver hanterbarhet och meningsfullhet i återhämtningen och liknande 

citat delas av flera av intervjupersonerna. 

 

Schön (2009) påtalar vikten av att finna ett meningsfullt sätt att leva sitt liv där boendet, ens 

sysselsättning och där ett stort stödjande nätverk finns i ens sociala liv. Ett socialt liv kan 

också vara skyddande faktorer för att klara sig bättre i stressfulla situationer. Schön (2009) 

säger att sociala relationer och omständigheter har betydelse för återhämtningen av psykisk 

ohälsa. Med detta tillvägagångssätt så anser hon att en ökad kunskap om vad som bidrar till 

återhämtningen möjliggörs. I skapandet av sin egen återhämtningsberättelse så mäter sig 

människor med andra. Ett deltagande av andras berättelse om återhämtning utifrån deras 

sammanhang, ger ökad förståelse för egen handlingsmöjlighet i en återhämtningsprocess. 
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Glise (2007) styrker också vikten av stöd från anhöriga, vän, professionella eller någon med 

personlig erfarenhet av psykisk ohälsa. Någon som ger stöd åt att återhämtningen är möjlig. 

Rätt diagnos är centralt för möjligheten till återhämtning och där stöd till livsstilsåtgärder och 

arbetsanpassning är viktigt samt socialt stöd med belöning och uppskattning man får är 

avgörande psykosociala faktorer och förhållanden i arbetslivet (Glise, 2007) 

 

Maslach (2001) anser att det är viktigt att man bryr sig om sig själv och inte tar saker för 

personligt. Att lägga vikt vid det positiva i livet och lära känna sig själv med sina 

begränsningar för att få inre balans och därmed bli lyhörd för sina egna känslor. Detta 

beskriver Kalle i följande citat med andra ord:  

 

”Jag gör sånt som gör mig glad, träffar människor som jag kan 

vara mig själv med, reflekterar det jag upplever och ger mig tid 

för återhämtning… Gör det för att jag vill det, alla måsten har 

jag fått omvandla till det jag vill… Ingen ska någonsin få sätta 

sig på mig." (Kalle) 

 

Begreppet empowerment beskrivs som egenmakt där individen tillhåller ett sätt för att återta 

kontrollen över sitt liv av Larsson (2007). 

 

 

9. DISKUSSION 

I diskussionen kommer jag för tydlighetens skull dela in frågeställningarna i stycken. Detta 

för att ge läsaren en tydlig förklaring vad studien har lett till utefter varje fråga.  

 

9.1 Vad betyder det sociala nätverket: familj, släkt, vänner och vad har det betytt för 

återhämtningen? 

 

Studien har gett mig förståelse för att det sociala stödet har stor roll i möjligheten att 

återhämta sig från detta komplexa fenomen, som utmattningssyndrom visat sig vara. Topor  

(2001) beskriver vikten av det sociala stödets betydelse, där andra människor förutom familj 

och professionella har haft en avgörande roll i återhämtningsprocessen (Topor 2001:128, 144 

f). De professionella och sociala relationernas betydelse har bidragit till uppbyggnad av 

intervjupersonernas jagstyrka och kunskap med stabilt stöd har givit kraft till att hantera 
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stress. Antonovsky (1991) bekräftar också vikten av socialt stöd, dessutom anser han att alla  

stress vi utsätts för görs begriplig och att vi har en tillit till vår inre och yttre styrka 

(Antonovsky 1991:13, 29f, 86f, 160f). Familj och vänner har bidragit med meningsfullhet och 

underlättat hanterbarhet. Deras möten med människor i stresshanteringskursen som var i 

liknande situation som dem, beskriver intervjupersonerna har bidragit till att begripligheten 

för deras situation har ökat. 

 

9.2 Vad betyder de professionella relationerna: med läkare, samtalsterapeut, kurator 

och vad har de betytt för återhämtningen? 

 

Det har framkommit både likheter och skillnader i intervjupersonernas berättelser i 

återhämtningsprocessen. En skillnad som har varit påtaglig är att de som har haft sitt jobb 

kvar, har haft en betydande hjälp i rehabilitering av arbetsledning och arbetskamrater medan 

de som av olika anledningar inte har haft arbetet kvar har fått möjlighet till rehabilitering 

genom en stresshanteringskurs. De professionella kontakterna har med sin kunskap som 

erfarna stresshanterare och kuratorer genom stresshanteringskursen varit betydande för 

intervjupersonerna. Samtalen har öppnat upp förståelse för utmattningssyndrom och givit dem 

bekräftelse på att de inte är tokiga och att de kommer att bli bra. Här kan man som nämnts se 

att de professionella kontakterna har varit av stor betydelse för intervjupersonerna. På 

stresshanteringskursen har de fått delta i gruppövningar med erfarna stresspedagoger för att 

lära sig hantera stress. Där har de kunnat upprätthålla den gruppgemenskap liknande den som 

arbetskamrater erhåller. Här kan man se hur pass avgörande de professionella kontakterna är 

tillsammans med det sociala nätverket för att göra återhämtningen möjlig. 

Stresshanteringskursen har även bidragit med kunskap och förståelse till att hantera 

utmattningssyndrom. Den har möjliggjort till samtal där erfarenheter har kunnat delas och de 

har fått bekräftelse av människor med liknande utmattningssyndrom.  

 

Jag har kommit fram till att ett utmattningssyndrom kan bidra till att man kan känna sig 

utanför i samhället. För att undvika att utanförskap inträffar skulle man kunna framställa en 

allmän plan med riktlinjer hur man går tillväga metodiskt i återhämtning från 

utmattningssyndromet. Redan vid första kontakten med vården finns en möjlighet till att inge 

personer som drabbats av utmattningssyndrom hopp och redskap till en väg ut. Utifrån 

resultatet kan jag se att det inte är en omöjlighet då forskningen har kommit fram med en hel 

del om återhämtning från utmattningssyndrom. Enligt mina reflektioner kan jag se att denna 
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information skulle kunna förhindra återhämtningens långa och smärtsamma process och 

därmed undvika att personer försätts till ett offer. Det sociala nätverket ger styrka till att 

hantera sin livssituation då det motsäger att talspråket ”ensam är stark” har någon relevans till 

det sociala nätverkets trygghet. Mina resultat är i linje med vad tidigare forskning har visat då 

de sociala relationernas betydelse har varit viktiga för människors väg tillbaka från 

utmattningssyndrom eftersom flertalet har återhämtat sig.  

 

9.3 Hur har personer med utmattningssyndrom själva fått förändra sitt liv för att 

behålla balansen och hur har livet förändrats i övrigt? 

 

Vad som kan ses utifrån intervjupersonernas beskrivningar är att man inte ska låta sig styras 

av andra alltför mycket utan sätta sina egna gränser efter sin förmåga vad man klarar av och 

vill. Detta är viktigt för att bibehålla sin hälsa, skapa stabilitet och balans i sitt liv. Det kan 

vara svårt att sätta sina egna gränser och ta kontroll över sina val i vårt pressade samhälle 

idag. Enligt Maslach (2001) kan utmattningssyndrom uppstå vid för stor arbetsbelastning och 

med ett tvång att göra alltför mycket med för få resurser på alldeles för lite tid. Själv anser 

jag att det är betydelsefullt att man måste inse att det är viktigt att man inte behöver bidra 

med mer än det man klarar av att presterar. Detta leder till att det är viktigt att alla individer 

sätter sina egna gränser för vad de kan klara av. De har också fått lära sig att sätta upp egna 

gränser i av professionella i stresshanteringskurser. Efter en fysisk skada så finns möjlighet att 

återgå till ett vanligt liv igen, men efter ett utmattningssyndrom så måste man tänka på hur 

man lever för att inte åter insjukna. Antonovsky (1991) menar att vi klarar påfrestningar olika 

beroende på hur vi tillämpar oss copingstrategier, problemlösning med självinstruktioner som 

bidrar till ökad förståelse för stress. Hur pass bra ens förmåga är att hantera den stress vi 

utsätts för är avgörande för graden av sjukdom eller hälsa (Antonovsky 1991:86f,160f). 

Utifrån deras berättelser tolkar jag att copingstrategierna kan vara en tillgång till ökade 

resurser och en del av empowerment-processen, där det sociala stödet ger en möjlighet för att 

komma vidare och skapa en känsla av vardagsmakt där man kan sätta upp egna gränser för 

vad man klarar av privat och på arbetsplatsen. Detta diskuterar Larsson (2007) om i sin 

forskning och kan i sin studie se att det inte bara är de inre faktorerna som har betydelse utan 

samspelet med omgivningen är viktig för vägen tillbaka till arbetslivet. (Larsson 2007:110f). 

Kunskaper om copingstrategier har ökat kontrollen över deras situation och har därmed haft 

inflytande i deras återhämtningsprocess (Larsson 2007:40f). Detta bidrar till att de idag har 

lättare att hantera stress och bibehålla balans i sina liv. 
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Croona (2003) styrker också vikten av kunskap, bemötande och förståelse för fenomen som 

utmattningssyndrom där det sociala samspelet har betydelse för återhämtning. Här kan man se 

hur viktigt bemötande är i återhämtningsprocessen, med de viktiga delarna att finna sig själv 

med egenvärde och att vara någon inför andra. Man kan se att det även stärker ens 

självkänsla, vilket också bidrar till ökad hanterbarhet och meningsfullhet i 

återhämtningsprocessen. Ett stärkt självförtroende med egen förmåga att ta kontroll över sina 

egna val är bra förutsättningar för hanterbarhet över sitt liv. Detta har framkommit att vara 

betydelsefullt i intervjupersonernas egen förändring för att behålla balansen och 

meningsfullhet i sina liv.  

 

Djuren har en betydelse för återhämtning som intervjupersonerna så varmt talat om och som 

styrks av Topor (2001:299f, 331). Min reflektion kring detta är ens egen betydelse av att vara 

behövd och älskad av något levande och där ömsesidig kärlek kan stärka vikten av ens egen 

mening av att vara viktig och finnas till. Deras naturliga närvaro i nuet är också förstärkande 

som jag kan se i deras återhämtningsprocess. 

 

9.4 Slutord 

Möjligheten till att göra detta arbete har gett mig en ökad förståelse för vad gäller det sociala 

nätverkets betydelse för människors tänkbarhet att återhämta sig från utmattningssyndrom. 

Något jag under arbetets gång har reflekterat över är att vännernas betydelse har varit så pass 

mycket större än familjens. Anledningen till detta tror jag kan vara att dagens 

familjekonstellationer ser väldigt olika ut då många lever ensamma, tillsammans med sina 

barn medan andra lever i parförhållanden och den genuina kärnfamiljen blir allt mer sällsynt. 

Tidigare då kärnfamiljen var vanligare upplever jag att man ställde upp för varandra i med 

och motgångar. Eftersom detta är allt mer sällsynt idag så tror jag att vännernas betydelse har 

blivit allt mer framträdande. Anledningen till familjens minskade betydelse är något jag gärna 

ser att man skulle kunna undersöka vidare. Ytterligare något jag noterat är att 

intervjupersonerna själva inte lagt någon vikt vid sjukskrivning utan enbart påtalat vikten av 

att få komma tillbaka i arbete i egen takt. Detta tror jag kan bero på mina frågeställningar då 

jag valt att fokusera på återhämtningen istället för sjukdomsbilden. Min uppfattning i 

innebörden av att vara någon inför andra är stärkande för ens självkänsla. Respekt från andra 

är viktigt för återhämtningen. Personer med utmattningssyndrom har större möjlighet att 
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återhämta sig om de blir sedda och accepterade av sin omgivning. Motsatsen, att inte bli sedd 

och accepterad, leder till stigmatisering och bromsar tillfrisknandet.  

 

Avslutningsvis vill jag visa på att när intervjupersonerna ger uttryck för att deras känsla av 

sammanhang ökar (meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet) ger det möjlighet till en start 

för deras återhämtningsprocess. De tre teoretiska begreppen i KASAM tolkar jag som 

förutsättning för återhämtningsprocessen. Familjerelationen och vänner gav stöd i 

hanterbarhet och meningsfullhet. Stresshanteringskursen gav stöd också i begriplighet. De 

professionella relationerna gav stöd i hanterbarhet och ökade deras förståelse för sin 

livssituation. 
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Bilaga 

 

 

 

Intervjuguide 

Familj: 

 

1. Något utmärkande som din familj uttryckt positivt i din återhämtningsprocess? 

2. Vad har din familj bidragit med för att göra återhämtningen möjlig? 

Vänner: 

3. Är det något speciellt i bemötandet hos medmänniskor som har underlättat till ditt 

tillfrisknande? 

4. Hur har det sociala nätverket i omgivningen bidragit till tillfrisknandet? 

5. Vad i de sociala relationerna är idag viktigt för att bibehålla hälsan? 

6. Hur har de nära vännerna bidragit till din självkänsla? 

7. Vad har dina vänner bidragit med för att göra återhämtningen möjlig? 

Professionella och arbetsmiljö 

 

8. År det något extra de professionella kontakterna bidragit med för återhämtningen? 

9. Något de sagt eller gjort för dig som du vill bidra med? 

 

Egen 

10. Återhämtning är ofta följden av ett arbete som individen själv gör. Hur har 

återhämtningen ökat kontroll av ditt liv? 

11. . Hur gör du för att återupprätta balansen i ditt liv nu idag? 

 

 


