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Abstrakt

Syftet med föreliggande studie var att undersöka kvinnors syn på orsakerna till varför de 

drabbats av utbrändhet. Vid studien användes en kvalitativ metod i form av intervjuer för att  

kvinnorna själva skulle få reflektera kring orsakerna till sin utbrändhet. Sju kvinnor intervjuades 

och intervjumaterialet analyserades genom en metod utvecklad av Burnard (1991). Resultatet av 

studien visar att kvinnorna upplever att det finns flera olika orsaker till att drabbats av utbrändhet i  

form av hög prestationsbaserad självkänsla, behov av yttre bekräftelse, svårigheter att sätta gränser 

till omgivningen, behov av att finnas till för andra, oförmåga att lyssna på kroppens signaler, en 

negativ självvärdering, lätt till att känna skam och misslyckande samt låg självkänsla. Orsakerna 

samspelar med varandra och gemensamt för dem är att de samtliga bottnar i en låg självkänsla.  

Huvudorsaken till att drabbas av utbrändhet kan därför sägas vara en låg självkänsla.

Nyckelord: Utbrändhet, självkänsla, prestationsbaserad självkänsla.



Utbrändhetens orsaker

Ur ett internationellt perspektiv kan Sverige anses vara ett välfärdsland och enligt Giddens 

(2007) innebär det att alla människor har rätt till välfärd när de behöver det. Vår livsstil har 

emellertid medfört en rad välfärdssjukdomar som är stressrelaterade (Blom, 2011). En av dessa 

stressrelaterade sjukdomar är utbrändhet som är ett växande problem i dagens samhälle (Blom, 

2011; Dahlin, Joneborg & Runeson, 2007; Hallsten, Josephson & Torgén, 2005; Sandström, 2010; 

Socialstyrelsen, 2003). Sverige är det land i västvärlden som har den snabbaste ökningen av 

stressrelaterade sjukdomar (Krauklis & Schenström, 2001). Enligt Krauklis och Schenström kostar 

utbrändhet cirka 80 miljarder kronor per år totalt för individer, företag och samhället i stort. Vi lever  

i ett land där den materiella standarden är bland den högsta i världen samtidigt som det psykiska 

välmåendet försämras menar Krauklis och Schenström. 

Blom (2011) beskriver att det svenska samhället idag har ett ökat fokus på individualitet och 

prestationer och att många arbeten har en stor handlingsfrihet där individen ofta har stort ansvar för 

hur och när de ska arbeta. Även Mellner, Aronsson och Kecklund (2012) beskriver att det idag ofta 

finns oklara gränser mellan arbete och övrig tid. Vidare menar Blom (2011) att nackdelen med detta 

är att mål och medel ofta är odefinierade likväl som arbetsrollerna. De anställda kan enligt Blom ha  

svårt att veta när arbetet är bra nog och vad som egentligen förväntas av denne och måste ofta själv 

dra gränsen mellan arbete och övrig tid och själv bedöma när arbetet är utfört gott nog. En 

konsekvens av detta är att individens egenskaper är av ökad betydelse (Blom, 2011).

Tidigare forskning har funnit att det finns ett samband mellan individens personlighet och 

risken att drabbas av utbrändhet (Blom, 2011; Dahlin et al., 2007; Sandström, 2010). De menar att 

individer som är högpresterande och prestationsinriktade löper större risk än andra att drabbas. 

Enligt Blom finns det ett starkt samband mellan utbrändhet och individer med hög 

prestationsbaserad självkänsla. Dahlin et al. (2007) menar att prestationsbaserad självkänsla är en 

nödvändig förutsättning för en utbränningsprocess. Att ha en prestationsbaserad självkänsla innebär 

enligt Blom (2011) att individen måste vara duktig, prestera och känna sig omtyckt för att må bra 

och grunden för den kompetensbaserade självkänslan läggs redan i barndomen. Hallsten et al. 

(2002) menar att den höga motivationen att prestera som individer med hög prestationsbaserad 

självkänsla har under negativa arbetsförhållanden kan leda till utbrändhet. Blom (2011) menar att  

dessa individer har en tendens att överprestera både på sina arbeten och i privatlivet och trots att de 

får uppskattning för sina prestationer kan de inte känna sig nöjda med sig själva eftersom den låga 

självkänslan hindrar dem från att fullt ut ta emot positiv feedback.
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Blom, Johnson och Patching (2011) har genom sina studier i form av frågeformulär och 

experiment (där individer med hög respektive låg prestationsbaserad självkänsla utsattes för en 

stressig datorbaserad uppgift medan psykologisk- och fysiologisk sårbarhet mättes genom att bland 

annat blodtryck, hjärtfrekvens och frustration registrerades) funnit att prestationsbaserad självkänsla 

är den starkaste anledningen till utbrändhet och både Blom (2011) och Sandström (2010) har sett att 

detta samband är starkast bland kvinnor. Även Dahlin et al. (2007) har undersökt korrelationen 

mellan prestationsbaserad självkänsla och utbrändhet genom kvantitativa studier. 

Syftet med föreliggande studie är att kvalitativt undersöka hur kvinnor som har drabbats av 

utbrändhet själva ser på orsakerna till detta. Detta skall undersökas genom att i intervjuer låta 

kvinnor själva reflektera över orsakerna och om de kan sätta orsakerna till sin utbrändhet i relation 

till sin självkänsla. Den övergripande forskningsfrågan är: Vad anser en individ själv att den egna 

utbrändheten beror på?

Utbrändhet

Enligt Socialstyrelsen (2003) och Dahlin et al. (2007) är arbetsrelaterad stress som leder till 

ohälsa ett växande problem i Sverige. Socialstyrelsen menar att den kraftiga ökning av 

långtidssjukskrivningar i Sverige beror på en växande psykisk ohälsa där framförallt utbrändhet är 

vanligt förekommande. Hallsten et al. (2002) menar att utbrändhet är ett fenomen som kan drabba 

en individ både i och utanför arbetslivet som exempelvis vid studier, arbetslöshet men även inom 

det egna familjelivet.

Utbrändhet har på grund av sin ökning blivit väldigt omskrivet både inom vetenskapen och 

massmedia de senaste åren. Begreppet utbrändhet är dock inte nytt då det enligt Hallsten et al.  

(2002) har varit aktuellt i vetenskapliga sammanhang i över 35 år. De menar att begreppet började 

användas i början av 1980-talet i Sverige men att det till en början inte möttes av acceptans inom 

akademiska kretsar. Hallsten et al. (2002) beskriver att acceptansen ökade när fenomenet ökade och 

standardiserade mätinstrument utvecklades och fler studier kring ämnet kunde presenteras.

Enligt Blom (2011) kan utbrändhet definieras som ett tillstånd av fysisk, känslomässig och 

mental utmattning som är orsakad av att vistas i situationer som är känslomässigt krävande under en 

längre tid. Vidare menar Blom att symptomen vid utbrändhet kan vara både psykiska och fysiska 

och utbrändhet kan ses som en process som ofta börjar med huvudvärk, ont i nacke, 

koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Därefter menar Blom att individen kan få 

sömnsvårigheter, beteendeförändringar och även symptom liknande som vid depression. Även 

Hallsten et al. (2002) beskriver att en individ som är utbränd ofta visar symptom som stark trötthet 

och nedstämdhet samt både fysiska och psykiska besvär som leder till en kraftigt minskad 
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arbetsförmåga. Detta får stöd av Sandström (2010) som genom sin forskning visat att utbrända ofta 

upplever trötthet och har dåligt minne samt koncentrationssvårigheter. 

Symptomen vid utbrändhet ökar i och med att processen fortlöper och det slutliga 

genombrottet för utbrändheten kommer vanligtvis efter många år. Till en början kan symptomen 

vara väldigt svaga men med tiden blir de allt mer märkbara och slutligen tar de överhand.  För en 

individ med låg självkänsla kan utbrändhetsprocessen fortgå länge innan den uppmärksammas 

eftersom denna individ har en tendens att blunda för kroppens varningssignaler (Blom, 2011). 

Sandström (2010) menar att utbrändhet ger bestående skador på hjärnan. Sandströms 

forskning har visat att utbrända individer har en nedsatt funktion i pannloben samt uppvisar en 

förändrad utsöndring av stresshormonet kortisol jämfört med en frisk individ. Detta innebär att en 

individ som drabbas av utbrändhet även drabbas av en hjärnskada som det i dagsläget enligt 

Sandström inte finns något bevis för att det går att reparera.

Arbetslivet i förändring

Enligt Hallsten et al. (2002) har acceptansen för utbrändhet ökat den senaste tiden mycket 

beroende på att den har förklarat och gett förståelse för den ökande arbetsrelaterade ohälsan. 

Orsakerna till den arbetsrelaterade ohälsan har förändrats allt eftersom arbetslivet har förändrats.  

Forskarna menar att längre tillbaka i tiden orsakades de psykiska problemen i arbetslivet mest av 

understimulering, brist på meningsfullhet och enformighet beroende på att de flesta arbetade inom 

den detaljstyrda industrin. Men när arbetslivet sedan utvecklades från industri till att innebära mer 

tjänster och professionalisering med mål- och normativ styrning menar Hallsten et al. (2002) att den 

psykiska ohälsan också förändrades.

Blom (2011) och Mellner et al. (2012) beskriver arbetslivet idag som gränslöst; det är oklara 

gränser där individen får ett eget ansvar över hur och när denna ska arbeta. Blom menar att fördelen 

med detta är att individen upplever hög flexibilitet och har stor möjlighet att påverka sitt arbete.  

Lukina (2008) menar att gränslöst arbete ger individen ett större ansvar och en större frihet eller 

krav att själv utforma det egna arbetet. Hallsten et al. (2002) beskriver även att de anställda i  

Sverige idag ofta ser sina arbetsuppgifter som utvecklande och att de känner meningsfullhet i att  

utföra dem. Vidare menar forskarna att baksidan av detta är individerna känner sig trötta och 

utmattade i större utsträckning och allt fler upplever även nedstämdhet och känner sig otillräckliga.  

Det har visat sig att överstimulering i dagens gränslösa arbete i Sverige skapar mer besvär än 

understimulering som rådde under industrialismen (Hallsten et al., 2002). Blom (2011) och Lukina 

(2008) beskriver att det gränslösa arbetet har negativa konsekvenser eftersom det innebär att mål 

och medel liksom arbetsrollerna ofta är odefinierade. Enligt Blom (2011) kan de anställda därför ha 
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svårt att veta när arbetet är bra nog och vad som egentligen förväntas av denne och måste ofta själv 

dra gränsen mellan arbete och övrig tid och själv bedöma när arbetet är utfört gott nog. Detta leder 

enligt Blom till att individens egenskaper får stor betydelse. Blom menar vidare att det ökade 

ansvarstagandet och flexibiliteten i arbeten kan vara fördelaktigt för vissa individer medan andra 

riskerar att överprestera och inte känna sina begränsningar under dessa omständigheter vilket i sin 

tur kan leda till utbrändhet.

Självkänsla, självvärdering och självbild

Enligt Johnson (2003) anger självkänslan individens känslomässiga förhållande till sig själv. 

Vidare menar Masreliez-Steen och Modig (1997) att självkänslan är en form av inre trygghet som 

hjälper individen att vara säker på sig själv utan att ständigt behöva visa sin säkerhet. Enligt Lukina 

(2008) innebär självkänsla ”hur vi värderar oss själva och hur vi känner inre tillfredsställelse” (s.5). 

Detta får stöd av Johnson (2003) som menar att självkänslan ligger till grund för hur en individ 

värderar den egna självbilden och hur individen kan känna inre tillfredsställelse och tillit till sig  

själv. Till självet hör i det här fallet inte bara den biologiska individen utan även sådant som är  

relaterat till individen som familj, prestationer och ägodelar. Vid ett misslyckade värderar individen  

ofta sig själv i negativ riktning (Rosenberg, 1979). En negativ självvärdering kan enligt Berglund 

(1998) påverka självbilden olika mycket för olika individer beroende på hur stor betydelse den 

aktuella prestationen har för individen. Självvärdering är en process där individen bedömer sig själv 

och sina prestationer utifrån ett eget subjektivt perspektiv men även utifrån hur omgivningen 

reagerar (Berglund, 1998).

Självbilden är enligt Johnson (2003) individens uppfattning om den egna personen. Det är 

enligt Rosenberg (1979) inte personens riktiga jag utan en spegelbild av jaget. Vidare menar 

Rosenberg att självbild innefattar hur individen ser på sig själv, hur individen vill se sig själv och 

hur individen vill visa sig för sin omgivning. En individs sociala identitet så som kön och ställning i 

samhället påverkar också en individs självbild (Rosenberg, 1979). Under livet samlar individen hela 

tiden information om den egna personen vilket bildar en självbild som är dynamisk (Johnson, 

2003). Exempelvis menar Rosenberg (1979) att ett misslyckande inverkar negativt på en individs 

självbild. Är självkänslan låg värderas självbilden i negativ riktning och enligt Johnson (2003) kan 

en självbild vara negativ eller positiv, inte hög eller låg. Enligt Rosenberg (1979) handlar en individ 

utifrån den egna självbilden. En individ som ser sig själv som svag kommer därför inte att utsätta 

sig för tunga uppgifter menar Rosenberg.

Självkänslan grundläggs enligt Blom (2011) och Johnson (2003) redan i barndomen genom 

trygg anknytning och villkorslös kärlek. Självkänslan kan enligt Johnson endast uppnås genom inre- 
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eller yttre bekräftelse.  Alla individer bär på en självkänsla även om den tar olika plats hos olika 

individer. Även Blom (2011) beskriver att självkänslan kan vara hög eller låg hos en individ. En 

individ med hög självkänsla känner sitt eget värde enligt Masreliez-Steen och Modig (1997). Blom 

(2011) och Cullberg Weston (2007) menar att en individ med hög självkänsla känner självrespekt 

och känner sig värdefull. Vidare menar Cullberg Weston (2007) att känslan av självrespekt gör att 

individen kan sätta rimliga gränser till sin omgivning. I motsats till detta har en individ med låg  

självkänsla bristande självrespekt och svårt att se sitt eget värde (Blom, 2011). Detta innebär enligt 

Cullberg Weston (2007) att individen har svårt att sätta gränser till sin omgivning.

Självkänslan är av stor betydelse eftersom den sägs kunna påverka hur en individ tänker, 

känner och slutligen beter sig och den ligger till grund när individen värderar sina egna prestationer 

och i förhållandet till andra människor (Blom, 2011). Förutom betydelsen av hög eller låg 

självkänsla är även självkänslans stabilitet av stor betydelse för en individs välmående (Kernis, 

Cornell, Sun & Berry, 1993). Enligt Kernis et al. (1993) kan en hög men instabil självkänsla snabbt 

reduceras och bli låg beroende på händelser i omgivningen. Kernis med författare menar därför att 

självkänslans stabilitet är av större betydelse för en individs välmående än vad graden av 

självkänsla är.

Villkorlig självkänsla

Blom (2011) menar att bristfällig grundläggande självkänsla kan leda till att villkorlig 

självkänsla utvecklas. Villkorlig självkänsla är en instabil form av självkänsla där individen 

bedömer sitt eget värde genom yttre faktorer (Blom, 2011). En individ med villkorlig självkänsla är  

nöjd med sig själv och känner sig värd andras kärlek när denne lever upp till de egna 

förväntningarna eller när denne får bekräftelse av andra (Blom, 2011). Om en individ med villkorlig 

självkänsla däremot misslyckas eller inte får uppskattning från omgivningen menar Blom att det  

väcks starka känslor av missnöje som riktas mot den egna personen.

Prestationsbaserad självkänsla

Blom (2011) menar att prestationsbaserad självkänsla härstammar från grundläggande 

självkänsla och är en form av villkorlig självkänsla. Prestationsbaserad självkänsla är enligt 

Hallsten et al. (2005) en typ av villkorlig självkänsla som bygger på att uppfylla villkor, så som att  

ha speciella egenskaper eller att ha vissa färdigheter. Denna typ av självkänsla handlar mer om att  

”göra” snarare än att ”vara” eller att ”ha” menar Hallsten et al (2005). Vidare menar Blom (2011) att  

den utvecklas precis som villkorlig självkänsla genom att individen under barndomen utsätts för 

bristande anknytning, villkorlig kärlek men även när föräldrarna ser barnet som en förlängning av 
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dem själva och därmed projicerar deras egna förväntningar på barnet. Att ha en prestationsbaserad 

självkänsla innebär enligt Blom (2011) att individen måste vara duktig, prestera och känna sig 

omtyckt för att må bra. Dessa individer vill vara framgångsrika och få uppskattning för sina 

prestationer samtidigt som de inte känner sig kapabla att klara av att prestera menar Johnson och 

Blom (2007).

En individ med prestationsbaserad självkänsla har i grunden en låg självkänsla och enligt 

Blom (2011) försöker individen att kompensera för detta genom att ständigt sträva efter att vara 

perfekt. Även om individen får positiv feedback för sina prestationer hindrar den låga självkänslan 

individen från att ta det till sig och känna uppskattning fullt ut. Blom (2011) menar att den positiva 

feedback individen får för sina prestationer endast leder till en tillfällig ökning av självkänslan 

eftersom den grundläggande låga självkänslan inte tillåter individen att fullt ut ta emot feedbacken  

denne arbetat så hårt för. Johnson (2003) beskriver att om den grundläggande självkänslan är låg 

saknas den inre tilliten och då kan inte yttre bekräftelse övertyga individen om dess prestationer.  

Johnson menar att bekräftelse utifrån inte kan höja den egna självkänslan och att det därför är 

lönlöst att ge bekräftelse. Ironiskt nog är det ändå bekräftelse individen med hög prestationsbaserad 

självkänsla ständigt strävar efter då dessa individer enligt Blom (2011) anpassar sitt beteende och 

sina mål efter vad andra tycker precis som att de försöker undvika misslyckanden utifrån andras 

förväntningar. Enligt Johnson (2003) och Blom (2011) kommer denna jakt på bekräftelse tillslut att  

kunna utmynna i utbrändhet.

Om en individ med hög prestationsbaserad självkänsla utsätts för kritik eller misslyckas med 

en uppgift menar Blom (2011) att dennes redan låga självkänsla sjunker ytterligare. Detta innebär 

att prestationsbaserad självkänsla är en väldigt ostabil form av självkänsla som leder till ett specifikt  

beteendemönster där individen ständigt strävar efter att kompensera den låga självkänslan. Blom 

menar att kombinationen av låg grundläggande självkänsla och höga prestationsbehov för att öka 

självkänslan har visat sig leda till överprestationer och att fysiska och psykiska gränser ignoreras.

Sammanfattningsvis beskriver Johnson och Blom (2007) att individer med 

prestationsbaserad självkänsla vill vara perfekta genom att ständigt försöka undvika att misslyckas 

och även försöker att hela tiden prestera och jämföra sina prestationer med andra för att bekräfta sitt  

självvärde. Forskarna menar att detta görs med en självkritisk attityd.

 Även om självkänslan grundläggs i barndomen och den prestationsbaserade självkänslan 

bygger på denna menar Blom (2011) att den kan förändras i det vuxna livet beroende på vilken 

kontext individen befinner sig i.
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Prestationsbaserad självkänsla hos män och kvinnor

Blom (2011) och Hallsten et al. (2002) beskriver att kvinnor generellt har en något högre 

prestationsbaserad självkänsla än männen. Orsaken till detta tros vara de könsroller som finns i 

samhället. Män och kvinnor har enligt Blom (2011) olika strategier för hur de ska bete sig i sociala 

sammanhang och dessa strategier utvecklas i tidig ålder. Blom beskriver att pojkar och flickor 

behandlas olika redan i skolan och det leder till dessa könsskillnader. Enligt Blom interagerar lärare  

mer med pojkar än med flickor och ger pojkarna mer hjälp och feedback. Blom menar vidare att  

misslyckanden hos pojkar ofta anses bero på bristande motivation och hos flickor på bristande 

förmåga. Dessa sociala skillnaderna fortsätter i vuxen ålder. Blom menar att kvinnor och män beter 

sig utifrån hur de förväntas bete sig. Män förväntas vara självständiga, oberoende av andra och 

bättre än andra medan kvinnor förväntas vara lyhörda, känsliga, visa tillhörighet och vara beroende 

av varandra. Enligt Blom förväntas män vara självsäkra eftersom det är en stereotyp egenskap hos 

män. En annan förklaring menar Blom är hur män och kvinnor förväntas styra grupper. Kvinnor 

förväntas interagera demokratiskt medan män förväntas styra mer genom att ge direkta order. 

Interaktionen mellan individer både inom och utanför hemmet påverkar den prestationsbaserade 

självkänslan och den ser enligt Blom olika ut mellan pojkar och flickor och mellan män och 

kvinnor.

Utbrändhet och prestationsbaserad självkänsla

Det kan finnas många anledningar till varför en individ drabbas av utbrändhet. Enligt Blom 

(2011) är stressorer i arbetet och privatlivet en vanlig anledning men forskning visar att 

stressrelaterade hälsoproblem som utbrändhet uppstår på grund av en individs egenskaper och dess 

interaktion med kontexten. När en individ interagerar med sin omgivning har de personliga 

egenskaperna och individens erfarenheter av interaktion med andra människor betydelse menar 

Blom. Har individen genom tidigare erfarenheter lärt sig att denne behöver visa sig duktig, prestera 

och vara lyhörd för vad andra tycker för att duga drivs individen av både inre och yttre krav som 

kan vara svåra att uppfylla. Blom visar genom sin forskning att det finns ett starkt samband mellan 

utbrändhet och individer med hög prestationsbaserad självkänsla och detta får stöd av Dahlin et al.  

(2007) och Hallsten et al. (2005) som menar att prestationsbaserad självkänsla är en förutsättning 

för att en process som leder till utbrändhet ska starta. Blom (2012) har genom sin forskning sett att 

om en individ har en hög prestationsbaserad självkänsla ökar risken att drabbas av utbrändhet på 

grund av stressorer i arbete- och privatliv. Av de stressorer i omgivningen som enligt Bloms 

forskning hade störst betydelse för att drabbas av utbrändhet var svagt socialt stöd och känslan av 

att vara betydelsefull för andra individer. Blom har även sett att prestationsbaserad självkänsla i sig  
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själv är en faktor för att drabbas av utbrändhet oberoende av yttre stressorer och att nivån av 

prestationsbaserad självkänsla är av större betydelse för att drabbas av utbrändhet än stressorer i 

arbete- och privatliv. 

 Blom (2012) menar att sambandet mellan prestationsbaserad självkänsla och utbrändhet är 

starkare hos kvinnor än hos män och män visar istället ett starkare samband mellan arbetsrelaterad 

stress och utbrändhet. Detta får stöd av Hallsten et al. (2002) som genom sin forskning har sett att 

kvinnor nästan löper dubbelt så stor risk som män att drabbas av utbrändhet ( 9,3% risk för kvinnor 

respektive 4,6% risk för män). Detta beror enligt Hallsten et al. delvis på att kvinnor upplever att de 

har en lägre kontroll över sina liv än männen. Kvinnor upplever ofta att de tar mer ansvar över 

familjelivet vilket innebär att kvinnor i större utsträckning dubbelarbetar då de har hög belastning 

både i hem och på arbetet. Detta får stöd av Krauklis och Schenström (2001) som menar att den 

dubbelarbetande kvinnan oftast har huvudansvaret för barn och hushåll trots att männen ofta deltar i 

hemarbetet. Kvinnor splittras ofta mellan arbete och familjeliv och även mellan olika roller som 

yrkes-, moders-, föräldra-, hustru och vänrollerna. Stress i en av dessa roller påverkar de andra 

rollerna som kvinnan tar på sig och detta leder ofta till en känsla av otillräcklighet (Krauklis och 

Schenström, 2001). Övertidsarbete har också visat sig ha ett tydligare samband med utbrändhet för 

kvinnor än för män. Eftersom kvinnor upplever dubbelarbete i högre grad än männen är de även 

känsligare för övertidsarbete då det blir en konflikt med familjelivet (Blom, 2012). Detta i  

kombination med en något högre nivå av prestationsbaserad självkänsla gör kvinnan mer sårbar för 

utbrändhet (Hallsten et al., 2002).

Hallsten och Gustafsson (2002) menar att den höga motivationen att prestera som individer 

med hög prestationsbaserad självkänsla har kan leda till utbrändhet under negativa 

arbetsförhållanden. Blom (2011) menar att dessa individer har en tendens att överprestera både på 

sina arbeten och i privatlivet och trots att de får uppskattning för sina prestationer kan de inte känna 

sig nöjda med sig själva eftersom den låga grundläggande självkänslan hindrar dem från att fullt ut 

ta emot positiv feedback. Individer med prestationsbaserad självkänsla har en benägenhet att arbeta 

väldigt hårt trots att de möts av tillsynes omöjliga uppgifter menar Blom (2011). Bloms studier visar 

att om en individ med prestationsbaserad självkänsla utsätts för omöjliga uppgifter fortsätter denna 

att kämpa och blundar ofta för kroppens varningssignaler. Även om individen upplever huvudvärk, 

trötthet och andra symptom på utbrändhet fortsätter de att arbeta lika hårt. Att utsätta kroppen för  

detta under en längre tid slutar ofta med utbrändhet menar Blom då individen hela tiden strävar efter  

att höja sin självkänsla genom att prestera och ställa höga krav på sig själv. En individ med låg 

prestationsbaserad självkänsla är inte lika sårbar menar Blom eftersom yttre bekräftelse inte är lika  
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viktigt och individen kan därför hålla en sundare distans till sina prestationer.

En individ med hög prestationsbaserad självkänsla har enligt Blom (2011) svårare än andra 

att avgränsa arbetet. De har svårt att känna att arbetet är utfört bra nog och dessa individer har även 

svårt att sluta tänka på arbetet vid arbetsdagens slut och detta har visat sig vara en orsak till  

utbrändhet (Blom, 2011).

Blom (2011) har även sett att nivån av den prestationsbaserade självkänslan har betydelse 

för hur en individ reagerar när de utsätts för uppgifter som upplevs stressiga och svåra. Individer 

med hög prestationsbaserad självkänsla har visat sig uppleva starkare känslor som frustration, 

irritation och spänning när de utför dessa uppgifter än vad individer med låga värden på 

prestationsbaserad självkänsla gör. Enligt Hallsten et al. (2005) tenderar individer men hög 

prestationsbaserad självkänsla även att bli mer upprörda av negativa händelser och misslyckanden. 

Exempelvis har konflikter på arbetsplatsen, mobbning och organisationsförändringar visat sig spela 

en betydande roll för utbrändhet (Hallsten et al., 2002). Blom (2011) menar att individer med hög 

prestationsbaserad självkänsla även associerar ordet arbete till mer negativa känslor än vad personer 

med låga värden för prestationsbaserad självkänsla gör.

Enligt Hallsten et al. (2002) har individer med prestationsbaserad självkänsla större risk att 

drabbas av utbrändhet även utanför en arbetskontext då de egna starka prestationskraven får dem att 

pressa sig hårt i alla situationer. Hallsten et al. (2002) har sett att utbrändhet till och med är något  

vanligare bland studerande och arbetslösa än för förvärvsarbetade. Anledningen till att studerande 

drabbas av utbrändhet beror enligt Hallsten med medförfattare på att dessa individer i mindre grad 

anser att de är sysselsatta med viktiga uppgifter och högre studier har även tydliga prestationskrav. 

Utbildningsgraden kan också ha betydelse för utbrändhet då högutbildade i högre grad drabbas av 

utbrändhet än vad lågutbildade gör. Även arbetslösa känner en meningslöshet som kan bidra till 

utbrändhet eftersom prestationsorienteringen inte minskar inte vid arbetslöshet (Hallsten et al,  

2002).     

Tidigare studier har genom kvantitativa studier undersökt sambandet mellan 

prestationsbaserad självkänsla och utbrändhet. Syftet med denna studie är att kvalitativt undersöka 

hur kvinnor som tidigare drabbats av utbrändhet själva ser på orsakerna till att de drabbats. Genom 

intervjuer får kvinnorna själva reflektera över orsakerna vilket ger ämnesområdet en ny 

infallsvinkel.
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Metod

Deltagare

Deltagarna i studien är sju stycken kvinnor som alla drabbats av utbrändhet någon gång 

under deras yrkesverksamma liv. Deltagarna rekryterades genom ett snöbollsurval vilket innebär att 

deltagare som är relevanta för studien kontaktades och sedan användes dessa för att få kontakt med 

ytterligare deltagare. De som kontaktades är bekanta till författaren som drabbats av utbrändhet och 

dessa kunde sedan hänvisa vidare till andra personer i samma situation som stämde överens med 

studiens kriterier det vill säga att de var kvinnor och hade varit utbrända någon gång under deras 

yrkesliv. På så sätt fick studien deltagare som inte har en nära relation till författaren. Kvinnorna i  

studien har genomgått rehabilitering och har numera därför en distans till sin utbrändhet och de är 

alla arbetsverksamma i olika sysselsättningsgrad. Att det har gått tid sedan kvinnorna drabbades av 

utbrändhet vid intervjutillfället kan hjälpa dem att lättare reflektera kring orsakerna än om de hade  

befunnit sig mitt i processen vid intervjutillfället. 

Alla deltagare är numera bosatta i en mindre stad i norra Sverige. Två av deltagarna bodde 

och arbetade i en storstad i Sverige när de drabbades av utbrändhet. Deltagarnas åldrar varierar och 

den yngsta deltagaren är 30 år och den äldsta deltagaren är 58 år (M = 38.1 år; SD = 8,7). Samtliga 

deltagare kontaktades via telefon och vid detta tillfälle bestämdes tid och plats för intervjun. Alla  

som tillfrågades att delta i studien tackade ja till att medverka. Ingen av deltagarna fick någon  

ersättning för att de medverkade i studien.

Instrument

Empirin samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer där en intervjuguide (se 

bilaga 1) användes för att säkerställa att alla frågor besvarats. En pilotstudie genomfördes för att  

utvärdera frågeguiden vilket resulterade i mindre justeringar. Alla intervjuer spelades in för att  

sedan transkriberas ordagrant av författaren för att säkerställa att resultatet speglar verkligheten i  

största möjliga mån. Därefter analyserades datan genom en metod utvecklad av Burnard (1991) där 

den insamlade datan kategoriseras. Burnards metod bygger på 14 olika steg och analysen började 

med att författaren skrev ned kortfattade anteckningar efter varje intervju. Därefter lästes 

transkriberingarna igenom upprepade gånger i syfte att fördjupa sig i datan och skapa en förståelse 

för deltagarnas erfarenheter. Sedan gjordes en öppen kodning som enligt Burnard innebär att 

transkriberingarna läses igenom och kategorier som beskriver alla relevanta aspekter i datan 

noteras. Dessa kategorier granskades sedan och grupperades under ”högre ordning” för att minska 
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antalet kategorier och samordna liknande kategorier. Slutligen gjordes ytterligare en bearbetning av  

kategorierna i syfte att skapa slutliga kategorier och underkategorier. En utomstående studiekollega 

inbjöds sedan att granska de slutliga kategorierna vilket medförde mindre justeringar. Syftet med 

detta är enligt Burnard (1991) att höja validiteten av kategoriseringsmetoden och motverka 

forskarens påverkan. Därefter lästes alla transkriberingar igenom igen för att fastställa att  

kategorierna täcker alla aspekter av intervjuerna. Alla kategorier tilldelades sedan en egen färg och 

texten i transkriberingarna färgmarkerades utifrån kategoritillhörigheten. De olika delarna i  

transkriberingarna klipptes sedan ut och sorterades utifrån kategoritillhörighet. Två utvalda 

respondenter ombads sedan att kontrollera tillförlitligheten av kategorierna. Syftet med detta är  

enligt Burnard (1991) att kontrollera att validiteten av kategoriseringsprocessen vidhålls. Sedan 

bedömdes återigen den utklippta datan utifrån det sammanhang det tillhörde. Efter detta påbörjades  

skrivprocessen för att presentera resultatet. Det sista steget i analysmetoden innebär att resultatet  

jämförs med befintliga teorier som presenteras i inledningen. Analysen resulterade i åtta olika 

kategorier; prestationsbehov, yttre bekräftelse, självkänsla, självvärdering, skam och misslyckande, 

kroppens signaler, sätta gränser samt finnas för andra.

Procedur

Intervjuerna genomfördes i deltagarnas egna hem för att respondenterna skulle känna sig 

trygga under intervjusituationen. Vid intervjuerna användes följdfrågor för att täcka in hela 

ämnesområdet. Uppmuntrande ord och frågor användes för att få ett bra flyt i intervjuerna samt 

skapa förtroende. Intervjuernas längd varierade mellan 43 till 75 minuter.

Etik

Samtliga deltagare blev informerade om att deras deltagande var frivilligt och att de när som 

helst kunde bryta deras medverkan utan motivering eller välja att inte svara på vissa frågor under 

intervjun. Deltagarna utlovades konfidentialitet samt att den insamlade empirin inte skulle användas  

i något annat sammanhang än denna uppsats. Samtliga deltagare gav muntligt godkännande till att  

spela in intervjuerna på band. Vid transkriberingen avidentifierades materialet för att garantera  

anonymitet.
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Resultat

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor som har drabbats av utbrändhet själva ser på 

orsakerna till detta. Det undersöktes kvalitativt där kvinnorna genom intervjuer fick reflektera kring 

orsakerna. I följande avsnitt presenteras resultatet som har kategoriserats utifrån Burnards (1991) 

innehållsanalys.

Prestationsbehov

Kategorin prestationsbehov representerar datan från intervjuerna som beskriver 

informanternas behov av att prestera för att känna sig nöjda med sig själva eller för att känna att de 

duger. Känslan av att duga eller att känna sig nöjd med sig själv är något som kommer inifrån den 

egna individen och innebär den press individen sätter på sig själv. Det är individens egna 

förväntningar som skapar behovet av att prestera. Vart gränsen går för att dessa förväntningar ska 

vara uppfyllda varierar mellan informanterna men gemensamt för dem är att de har höga krav på 

vad de presterar och flera beskriver att det är viktigt att vara bäst.

Alla informanter berättar att de har ett stort behov av att prestera. De är alla högpresterande 

individer som är framgångsrika i sina yrken och de arbetar hårt för att vara framgångsrika. Sex av 

sju deltagare beskriver att de redan i unga år varit drivna personer som strävat efter framgång.  Fem 

av sju deltagare har redan under grundskoletiden upplevt en inre press att prestera på topp i skolan. 

”Jag var alltid bäst. Jag har fått pris för bästa studieresultat och stipendier” säger en av 

informanterna. En informant beskriver att hon redan före skolstarten i ettan kände sig tvungen att 

kunna läsa. ”Det var jätteviktigt för mig att kunna läsa innan jag började skolan eftersom jag var  

rädd att inte lära mig nog snabbt annars.” För tre av deltagarna har prestationsbehovet visat sig 

genom utövande i idrott där det varit viktigt att vinna eller vara bäst. Tre av kvinnorna beskriver att 

det stora prestationsbehovet fått näring under deras uppväxt. ”Det är ingen som har sagt att jag  

duger som jag är utan det har alltid varit att: du kan göra och klara precis vad du vill”. De 

upplever att de har fått ett stöttande hemifrån att prestera vilket de alla tre tror har ökat deras 

prestationsbehov. 

Tre av kvinnorna har känt en tydlig press att prestera från arbetsgivaren. ”Vi var  

handplockade för att vi var högpresterande och det var mycket att leva upp till” säger en av 

kvinnorna. Att vara högpresterande gör att informanterna känner att vad de åstadkommer är kopplat 

till hur de ser på sig själva och hur de upplever att andra ser på dem. ”Det jag levererar är så starkt  

förknippat med känslan för mig själv och vem jag är” menar en av kvinnorna och en annan säger att 
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”Jag hade det här fröken duktig beteendet och jag kunde inte skilja på vem jag var och vad jag  

presterade”. För informanterna är behovet att prestera så centralt att de fortsätter att pressa sig 

själva även kroppen börjar säga ifrån. ”Även om jag i slutet kanske hade 25% av min förmåga kvar  

var jag fortfarande normalpresterande eftersom jag är så enormt högpresterande i grunden”.

Informanterna har även ett behov av att prestera i det egna familjelivet. Fyra av 

informanterna är föräldrar och beskriver att de har höga krav på sig själv i föräldrarollen. Detta 

speglas genom att de exempelvis inte vill ha barnen så långa dagar på dagis, vill laga god och 

hälsosam mat och hitta på mycket roliga saker tillsammans. Alla informanterna upplever att det är  

viktigt för dem att vara en god vän, sambo/fru och dotter. En av kvinnorna säger att ”Det gick  

aldrig att vara bra nog. Jag ville vara världens bästa fru, kompis, dotter och syster. Och på  

jobbet”. Informanterna upplever att de har många olika roller och de vill prestera på topp i alla 

dessa roller. 

Yttre bekräftelse

Yttre bekräftelse innebär behovet av att blir sedd och få bekräftelse utifrån för prestationer 

och/eller den egna personen. Att känna uppskattning är viktigt och kopplas till hur individen ser på 

sig själv. ”Jag vill gärna att andra ska se det jag gör och tycka att det är bra” säger en av 

kvinnorna. Sex av informanterna uppger att det är viktigt för dem med yttre bekräftelse och de är 

överens om att de kunde gå långt och pressa sig själva hårt för att få bekräftelse. ”Jag vill nog ha  

bekräftelse på bekräftelsen också. Jag berättar gärna när jag får positiv feedback för att de jag  

berättar för också ska tycka att jag är duktig” säger en kvinna. Anledningen till att bekräftelse är 

viktig tror en av kvinnorna beror på den egna bristande förmågan att tro på sig själv. ”Det var 

viktigt med bekräftelse för det var ju så svårt för mig att bekräfta mig själv, klappa mig själv på  

axeln” menar kvinnan.

Även om yttre bekräftelse var viktigt för sex av informanterna kände de alla att de många 

gånger hade svårt att ta till sig bekräftelse. ”Jag hörde att jag fick positiv feedback men det behövde  

inte betyda att jag kände det” menar en av kvinnorna och ”Jag kunde få en komplimang och tacka  

för den men jag kunde inte riktigt ta den till mig” berättar en annan.

Det fanns också en rädsla kopplat till den yttre bekräftelsen för två av kvinnorna. En rädsla 

för att avsaknaden av bekräftelse skulle betyda att de inte var betydelsefulla. En av kvinnorna kände 

rädsla för att chefen inte skulle vara tillräckligt nöjd med hennes prestationer och att det skulle få  

konsekvenser ”Dom kanske upptäcker att jag inte duger”.
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Självkänsla

Alla informanter hade förståelse för vad självkänsla innebär och deras definitioner stämmer 

väl överens med den teoretiska definitionen av ordets innebörd. En av kvinnorna definierar 

självkänsla som ”Att man är trygg i sig själv och att man duger som man är. Man har tillit till sig  

själv”. Fyra av kvinnorna nämnde redan innan de fick frågan om självkänsla att de kunde se att 

deras egna låga självkänsla kunde vara en bidragande orsak till att de blivit urbrända. ”Den 

egenskap som har haft störst betydelse för att jag skulle drabbas av utbrändhet, där skulle jag säga  

låg självkänsla även om det inte är en egenskap” säger en av kvinnorna. 

Alla sju kvinnorna är överens om att de har en låg självkänsla. Sex av sju informanter kan se 

att utbrändheten är kopplad till den låga självkänslan. En av deltagarna säger att orsaken till  

utbrändheten i hennes fall är ”Klassisk kombination av dålig självkänsla och ett enormt  

prestationsbehov”.  En annan kvinna menar att ”Jag tror att vi alla som blir utbrända har så  

fruktansvärt dålig självkänsla”. Fem av kvinnorna beskriver att de däremot har ett bra 

självförtroende. De litar alla på att de är duktiga på sina jobb och klarar det mesta. ”Jag kan vara 

ganska säker på att jag klarar saker och på min förmåga att prestera men jag är mindre säker på  

att jag duger som jag är” säger en av kvinnorna och ”Jag har alltid känt mig trygg i det jag gör,  

jag har kunnat tro att jag klarar vad som helst” säger en annan.

Självvärdering

Kategorin självvärdering innefattar informanternas egna bedömning eller värdering av sina 

egna insatser i såväl det privata livet som i arbetslivet och av den egna personen. Alla informanter 

upplever att de bedömde sig själva utifrån faktorer som exempelvis prestationer, utseende och 

relationer. För fyra av informanterna har utseendet varit något de har funderat mycket på och de har 

nedvärderat sig själva utifrån hur de ser ut. ”Jag tyckte jag var tjock, ful och otillräcklig. Jag tyckte  

aldrig att jag dög. Jag hade ett självförakt” säger en av kvinnorna. Tre av kvinnorna har haft 

ätstörningar någon gång i livet och en av kvinnorna beskriver att hon använde maten som ett sätt att  

straffa sig själv när känslan av misslyckande blossade upp. ”När jag kände mig dålig slutade jag  

äta för att straffa mig själv”.

Två informanter uppger att de hade svårt att berätta för sin omgivning att de drabbats av 

utbrändhet på grund av rädsla för omgivningens reaktioner då negativa reaktioner skrämmer dem 

och hotar bilden som de vill ge av sig själva. Gemensamt för alla informanterna är att det var viktigt  

att vara nöjd med sina prestationer i arbetet och privat eftersom det är starkt förknippat med synen 

på sig själv. Vid ett misslyckande klandrar de sig själva väldigt hårt och ser ner på den egna 
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förmågan.

Skam och misslyckande

När informanterna fått vetskap om att de drabbats av utbrändhet väcktes många känslor 

inom dem. Samtliga informanter nämner att de upplevde skam eller kände sig misslyckade när de 

förstod att de drabbats av utbrändhet. En av informanterna ville inte berätta för sin omgivning på 

grund av den skam hon kände. ”Till en början sa jag inte till någon att jag var utbränd, jag  

skämdes. Jag sa att jag fortfarande jobbade” berättar kvinnan. Gemensamt för alla var även att de 

kände att utbrändheten var ett tecken på svaghet hos dem.  En av kvinnorna säger att ”Det var svårt  

att erkänna en svaghet”. I och med utbrändheten kunde ingen längre prestera på topp och känslan 

av att vara vilsen och oduglig följde med detta. ”Jag kan inte beskriva hur urusel jag kände mig” 

berättar en av kvinnorna.  

Tre av informanterna beskriver att de har vuxit upp i familjer där det är viktigt att prestera 

och lyckas och de har känt en outtalad press hemifrån att vara framgångsrika. När de blev utbrända 

kände de även ett misslyckande gentemot sina familjer. ”Jag fick nästan övertyga min familj att jag  

faktisk var sjuk” berättar en av kvinnorna och ”Jag kände ett enormt misslyckande, man blir inte  

utbränd i min familj” säger en annan. Sex informanter beskriver även att de kände skam eller 

misslyckande när de inte klarade av att uppfylla de krav som de trodde att omgivningen hade på 

dem eller de krav de hade på sig själva. ”Jag klandrar mig själv hårt om jag inte lyckas med en  

uppgift” berättar en av kvinnorna. 

Alla informanterna blev sjukskrivna till 100% när de konstaterats att de var utbrända. Tiden 

för rehabiliteringen varierande mellan informanterna från några månader till flera år. Alla kände att  

de fort ville blir bättre och komma tillbaka till yrkeslivet. Fem av kvinnorna kände ett enormt  

misslyckande över att behöva vara borta från jobbet. De upplevde även att de inte var tillräckligt  

snabba på att återhämta sig. ”Jag tyckte inte om mig själv när jag blev sjukskriven. Jag klandrade  

mig själv för att jag aldrig blev frisk” säger en av kvinnorna. 

Kroppens signaler

Kategorin kroppens signaler representerar informanternas oförmåga att lyssna på den egna 

kroppen. Innan de drabbades av utbrändhet har de upplevt olika typer av problem av fysisk och/eller 

psykisk karaktär. Trots detta har arbetet på och utanför jobbet fortsatt som vanligt. De har pressat 

sig själva att kämpa ännu mer för att kamouflera sina fysiska och psykiska brister. Ingen av 

informanterna känner att de lyssnade på kroppens signaler innan de drabbades av utbrändhet och de 

är något de alla ångrar i efterhand. Om kroppens signaler hade tagits på allvar i ett tidigt stadium 
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kan utbrändheten undvikits menar de. De är alla överens om att kroppen har signalerat men inte 

förrän efteråt har de kunnat koppla ihop detta med att de faktiskt var på väg att bli utbrända. ”Jag 

har säkert haft tendens till utbrändhet i över 12 år” säger en av kvinnorna och ”Så här i efterhand 

ser jag att kroppen har signalerat sedan -99 ungefär när kroppen började protestera men jag bara  

körde på”. 

Tre informanter belyser vikten av att hålla skenet uppe även för omgivningen trots att de 

kände att kroppen inte orkade längre. En av kvinnorna berättade att hon hade lätt till tårar på grund 

av den begynnande utbrändheten och säger att ”Jag gick omkring med en sminkväska eftersom jag  

attackgrät på jobbet ibland så då kunde jag gå och sminka till mig så det inte skulle synas att jag  

varit ledsen. Sminka över gråten”. En annan kvinna beskriver att hon såg kroppens signaler i form 

av magkatarr och dålig sömn som anses vara stressrelaterade som ett kvitto på att hon arbetade hårt 

och presterade. ”Jag ville nog inte tillåta mig själv att må jättebra för då kanske jag inte jobbade  

tillräckligt hårt.” En av kvinnorna tror att anledningen till att hon inte lyssnade på kroppens 

signaler beror på att hon har en viss personlighetstyp vilket hon tror är gemensamt bland de flesta 

som drabbats av utbrändhet. ”Vi är ja-sägare och vi har kanske ofta blivit bedömda efter våra  

prestationer”. 

Informanterna upplevde olika typer av symptom innan utbrändheten bröt ut. Sex av 

informanterna upplevde problem med sömnen och alla hade någon form av fysiskt symptom som 

exempelvis domningar i ansikte, magkatarr, smärta i rygg och nacke. Allt eftersom tiden fortlöpte  

ökade även symptomen i styrka och omfattning. I slutet berättar två av informanterna att de 

kognitiva funktionerna var så nedsatta att det var svårt att fungera i det dagliga livet. Två av 

deltagarna förlorade förmågan att läsa och alla hade svårt att koncentrera sig. En av informanterna 

kunde själv tillslut känna att det inte gick att arbeta längre. De övriga fick övertalas av sina läkare,  

familjemedlemmar eller chefer att det var dags att ta en paus från arbetet och påbörja rehabilitering.  

”Det var så förnedrande eftersom det var min chef som kom till mig och sa att jag inte såg ut att  

må så bra. Men när jag sen kom hem satt jag på golvet och grät i en månad. Jag kunde inte ens  

resa mig. Jag hade bitit ihop så länge och nu fick jag utrymme att vara så trött och slut och ledsen  

som jag faktiskt var” berättar en av kvinnorna. 

Sätta gränser

Kategorin sätta gränser beskriver kvinnornas oförmåga att säga nej och sätta gränser till sin 

omgivning och att det har haft betydelse för att de ska drabbas av utbrändhet. Alla informanter 

känner att arbetsbelastningen på olika sätt och i olika grad påverkat att de blivit utbrända. Även om 

arbetet i sig inte gjort att de drabbats så har deras inre krav på sig själva gjort att de inte kunnat sätta  
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klara gränser till sitt arbete. Tre av deltagarna berättar att de arbetat mycket övertid för att hinna  

med allt arbete. ”Jag jobbar helger och kvällar om det behövs” säger en av kvinnorna. En annan 

berättar att hennes arbetsdagar ofta var mellan 12-13 timmar långa. Sedan kunde arbetet fortsätta  

hemma. Fyra av informanterna tog arbetet med sig hem efter dagens slut. ”Tekniken är en av 

bovarna till att man bränner ut sig. Det är så lätt att ta arbetet med sig hem tack vare den” säger en 

av kvinnorna som ofta satt hemma och arbetade tidiga mornar och sena kvällar för att hinna med sitt  

arbete. 

Att sätta gränser innefattar även gränser i det privata livet. Två av kvinnorna beskriver att 

det var svårt att sätta gränser till familj och vänner. Det var svårt att säga nej och de ville alltid  

finnas där för alla. ”Jag hade lätt att glömma bort mig själv” säger en av kvinnorna. När 

omgivningen blir van att de alltid finns där övergår det snart till ett upplevt krav från både sig själv 

och från omgivningen.

Finnas för andra

Att finnas för andra innebär de egna förväntningarna och krav som individen har på sig själv 

i relation till människor i omgivningen. Sex av kvinnorna beskriver sig som individer som vill 

finnas för andra och vill vara behövda. ”Jag kan se att jag alltid varit en sån som vill hjälpa andra” 

säger en av kvinnorna och ”Det har varit viktigare att andra ska ha det bra snarare än att jag ska  

ha det bra” säger en annan. Gemensamt för dessa kvinnor är att de har ställt upp på andra 

människor till den grad att de egna behoven har blivit åsidosatta ”Jag har gjort allt för att andra  

ska vara lyckliga. Jag lät dom äta upp mig”. De har en stor empatisk förmåga och en vilja att finnas 

för andra både privat och i arbetslivet. En av kvinnorna menar att den egna utbrändheten och de 

erfarenheter den fört med sig ska ligga till grund för hennes fortsatta arbete med att hjälpa andra.  

”Nu ska jag hjälpa andra, ingen ska behöva gå igenom det jag har gått igenom” menar kvinnan.

Tabellen nedan är en sammanställning av de identifierande kategorierna och underkategorier 

som förklarar och beskriver kvinnors syn på orsaken till att de drabbats av utbrändhet.

Kategori Underkategori

Prestationsbehov Prestera för att känna sig duglig                     (n=7)

Inre press att prestera                                     (n=7)

Högpresterande                                              (n=7)

Framgångsrik                                                 (n=7)

Prestation i unga år                                         (n=6)

Yttre press att prestera                                   (n=3)
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Yttre bekräftelse Viktigt med uppskattning                               (n=6)

Bli sedd för prestationer                                 (n=6)

Svårt att ta till sig bekräftelse                         (n=6)

Rädsla vid utebliven bekräftelse                    (n=2)

Självkänsla Låg självkänsla                                               (n=7)

Självkänslan samband med utbrändhet          (n=6)

Högt självförtroende                                       (n=5)

Självvärdering Bedömer utifrån prestationer/relationer         (n=7)

Negativ bild av egna utseendet                      (n=4)

Ätstörning                                                       (n=3)

Rädsla för omgivningens reaktioner              (n=2)

Negativ värdering vid misslyckande              (n=7)

Skam och misslyckande Utbrändhet skamfyllt/misslyckande               (n=7)

Utbrändhet svaghet/misslyckande                  (n=7)

Yttre/inre krav och skam/misslyckande         (n=6)

Sjukskrivning förknippat med skam              (n=5)

Kroppens signaler Ignorera kroppens signaler                             (n=7)

Hålla skenet uppe                                           (n=3)

Övertalas till sjukskrivning                            (n=6)

Sätta gränser Svårt att sätta gränser till arbete                     (n=7)

Mycket övertid                                               (n=3)

Ta med arbetet hem                                        (n=4)

Svårt att sätta gränser privat                           (n=2)

Finnas för andra Behov av att finnas för andra                         (n=6)

Känna sig behövd                                           (n=6)

Egna behov åsidosatta                                    (n=6)

Tabell 1 Kategorier och underkategorier. Antal informanter som uppgett varje underkategori (n).
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Diskussion

Syftet med studien är att kvalitativt undersöka hur kvinnor som har drabbats av utbrändhet 

själva ser på orsakerna till detta. Resultatet av studien visade att kvinnorna ser att det finns flera 

orsaker som ligger till grund för att de drabbats vilket beskrivs genom de olika kategorierna i 

resultatet. De åtta olika kategorierna; prestationsbehov, yttre bekräftelse, självkänsla, självvärdering,  

skam och misslyckande, kroppens signaler, sätta gränser och finnas för andra som identifierats ger 

en meningsfull bild av vad som upplevs ha orsakat utbrändheten. 

Kvinnorna som intervjuats i denna studie anger att orsakerna till deras utbrändhet till största 

del beror på den egna personen eftersom orsakerna kvinnorna nämner rör deras personliga 

egenskaper och egna förmågor snarare än yttre omständigheter. Detta får stöd av tidigare forskning 

där Blom (2011) har sett att individens egenskaper fått en ökad betydelse för att drabbas av 

utbrändhet eftersom det svenska samhället har fått ett ökat fokus på individualitet och prestationer.  

Även Sandström (2010) och Dahlin et al. (2007) har genom sin forskning sett att det finns ett 

samband mellan en individs personlighet och risken att drabbas av utbrändhet. De teman som 

presenteras i resultatdelen är alla kopplade till individens egna person på olika sätt. 

Temat ”prestationsbehov” visar att alla kvinnorna i studien har ett stort behov av att prestera 

för att känna sig nöjda med sig själva och för att de ska känna att de duger vilket innebär att de har 

en hög prestationsbaserad självkänsla. Att ha en prestationsbaserad självkänsla innebär att individen 

bär på känslan av att måsta vara duktig och prestera för att må bra (Blom, 2011; Dahlin et al., 2007). 

Deras behov av att prestera speglas bland annat i deras framgång i arbetslivet. Kvinnorna i studien 

är alla framgångsrika på olika sätt i deras yrkeskarriär vilket enligt Blom (2011) är viktigt för 

individer med prestationsbaserad självkänsla. Det framgår också att det till största del är kvinnornas 

egna inre krav på sig själva som skapar prestationsbehovet och detta krav har funnits inom dem 

sedan unga år. Studien visar att kvinnorna redan under grundskoletiden känt av prestationsbehovet 

vilket tyder på att det funnits i deras person redan som barn. Det har  framkommit att behovet av att  

prestera kan härstamma från eller utvecklas ytterligare under uppväxten genom prestationsinriktade 

föräldrar som tydligt stödjer sina barn att prestera. Enligt Blom (2011) utvecklas den 

prestationsbaserade självkänslan redan under barndomen exempelvis genom att föräldrarna 

projicerar deras egna förväntningar på sina barn vilket också varit tydligt för tre av kvinnorna i 

denna studie. Är man som förälder högpresterande finns således risken att det förs vidare till barnen 

genom förälderns höga förväntningar. 

Denna studie visar också att press från arbetslivet kan påverka känslan av att prestera för att 
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må bra. Några kvinnor har känt en press från arbetsgivaren att prestera vilket har ökat 

prestationsbehovet. Enligt Blom (2011) grundläggs den prestationsbaserade självkänslan redan i 

barndomen men den kan också förändras i det vuxna livet beroende på vilken kontext individen 

befinner sig i. När en individ med prestationsbaserad självkänsla utsätts för en arbetsgivare som 

ställer tydliga prestationskrav blir den prestationsbaserade självkänsla starkare. Kvinnorna har 

uppgett att de drivs av inre krav att prestera men det är tydligt att kraven kan komma utifrån också 

genom exempelvis föräldrar och arbetsgivare. Blom (2011) menar att om individen genom tidigare 

erfarenheter lärt sig att denne behöver vara duktig och prestera drivs individen av både inre och 

yttre krav som kan vara svåra att uppfylla. Studien visar, genom att alla kvinnor är överens om 

detta, att en av orsakerna till att de blivit utbrända är deras prestationsbehov. Detta får stöd av 

tidigare forskning (Blom, 2011; Sandström, 2010; Dahlin et al., 2007). 

Prestationsbaserad självkänsla innebär även att individen vill känna sig omtyckt för att må 

bra (Blom, 2011) och denna studie visar att det finns ett behov hos kvinnorna av positiv bekräftelse 

från omgivningen vilket beskrivs i temat ”yttre bekräftelse”. Genom bekräftelsen kan individen 

känna sig duktig och omtyckt och avsaknad av yttre bekräftelse kan skapa en rädsla att inte duga. 

Att yttre bekräftelse är så viktigt speglar en bristande förmåga att tro på sig själv och att individen 

har en villkorlig självkänsla som enligt Blom (2011) bottnar i en låg grundläggande självkänsla. 

Blom menar att villkorlig självkänsla innebär att individen bedömer sig själv genom yttre faktorer.  

Trots att det har visat sig att yttre bekräftelse är viktigt  visar studien att bekräftelse är svårt att ta till  

sig. Enligt Blom (2011) och Johnson (2003) hindrar en låg självkänsla individer att ta emot yttre 

bekräftelse vilket gör yttre bekräftelse lönlös. Genom att hela tiden söka bekräftelse men aldrig få  

behovet uppfyllt skapas en ständig strävan som kan bidra till att drabbas av utbrändhet. Att det är 

svårt att ta till sig bekräftelse blir tydligt när en av kvinnorna beskriver att hon söker bekräftelse på 

bekräftelsen. Är det svårt att känna tillit till bekräftelsen kan det vara ett sätt att försöka övertyga sig  

själv genom att berätta om bekräftelsen och därifrån få bekräftelsen bekräftad. Studien visar att yttre  

bekräftelse är viktigt även om den är svår att ta till sig och enligt Johnson (2003) kan självkänsla 

bara uppnås genom inre eller yttre bekräftelse. Eftersom individerna har svårt att bekräfta sig själva 

och har svårt att ta emot yttre bekräftelse riskerar den egna självkänslan att förbli väldigt låg. 

Kategorin ”självkänsla” visar att alla kvinnor i studien upplever att de har en låg självkänsla 

och resultatet i studien tyder på att det finns ett tydligt samband mellan låg självkänsla och 

utbrändhet eftersom sex av sju kvinnor själva kan se detta samband. En individ med låg självkänsla 

känner enligt Johnson (2003) ingen tillit till sig själv vilket skapar behov av bland annat bekräftelse 

och prestation. Även om självkänslan är låg kan självförtroendet vara högt eftersom studien visar att  

20



individen trots en svag tillit till den egna personen kan känna en stark tro på den egna förmågan. 

Detta går emot tidigare forskning av Johnson och Blom (2007) som menar att individer med 

prestationsbaserad självkänsla, så som kvinnorna i denna studie, känner sig oförmögna att prestera. 

Enligt Johnson (2003) är självkänslan grunden till hur en individ värderar det egna självet. 

Kategorin ”självvärdering” innefattar hur individen bedömer sina prestationer både i arbete och 

privat men även hur individen värderar sig själv som person. Berglund (1998) menar att 

självvärdering kan ses som en process där individen subjektivt bedömer sig själv och sina insatser 

men denna bedömning påverkas även av omgivningens reaktioner vilket gör att det vävs samman 

med kategorin ”yttre bekräftelse”.  Studien visar att utbrända kvinnor har en tendens att värdera sig 

själva i negativ riktning utifrån exempelvis utseende och prestationer. Den negativa 

självvärderingen där individen bedömer sig själv som exempelvis tjock och ful kan få stora 

konsekvenser.  En konsekvens av negativ självvärdering är risken att drabbas av ätstörningar där 

maten blir ett sätt att skapa kontroll. Enligt Rosenberg (1979) kan ett misslyckande ha en negativ 

inverkan på en individs självbild. Studien visar att utbrända individer klandrar sig själva hårt vid ett  

misslyckande och att de inte vill visa sig svaga för sin omgivning med risk för att andra ska uppfatta 

dem som misslyckade. Rosenberg menar att individer agerar utifrån den egna självbilden och en 

individ med negativ självbild utsätter sig därför inte för svåra uppgifter. Denna studie visar dock på 

motsatsen eftersom alla individer tenderar att värdera sig själva i negativ riktning men trots det  

utsätter de sig för stora utmaningar både i arbetslivet och privat där de presterar maximalt och når 

framgång. 

Att utbrända individer inte vill att andra ska uppfatta dem som misslyckade eller att de inte  

vill känna sig misslyckade inför dem själva beskrivs i kategorin ”skam och misslyckande”. Studien 

visar att ett misslyckande som exempelvis att drabbas av utbrändhet ger känslor av skam. Detta är 

känslor individerna inte vill känna av och de försöker även undvika att göra ett misslyckande 

offentligt för omgivningen för att inte behöva visa sig svaga inför andra. Samtliga individer i denna 

studie har en hög prestationsbaserad självkänsla och enligt Blom (2011) är dessa individer känsliga 

för kritik eller misslyckande eftersom det gör att deras redan låga självkänsla sjunker ytterligare.  

Eftersom prestationerna är hårt knutna till den egna personen blir ett misslyckande personligt.  

Därför strävar dessa individer ständigt efter att undvika misslyckanden utifrån andras och deras 

egna förväntningar vilket enligt Johnson (2003) och Blom (2011) tillslut kan resultera i utbrändhet. 

Att drabbas av utbrändhet är något som enligt denna studie är förknippat med misslyckande. 

Individernas rädsla för att misslyckas kan därför bidra till att individerna blundat för kroppens 

varningssignaler som de alla känt av i olika grad och form innan utbrändheten. Genom att ignorera 
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kroppens signaler blundar de även för ett eventuellt misslyckande. Kategorin ”kroppens signaler” 

visar att utbrända kvinnor upplever att deras kroppar under en lång tid försökt tala om för dem att de 

inte mår bra men att de valt att arbeta på som vanligt och ignorerat symptomen. Blom (2011) menar  

att individer med låg självkänsla tenderar att blunda för kroppens varningssignaler vilket stämmer 

överens med resultatet i denna studie. Genom att blunda för kroppens varningssignaler riskerar 

utbrändhetsprocessen att fortgå länge innan den uppmärksammas (Blom, 2011). Denna studie visar 

att utbrända kvinnor i efterhand kan se att de ignorerat symptomen under en lång tid och att det 

resulterat i att processen fortgått länge. Kvinnorna menar att utbrändheten hade kunnat undvikas om 

de lyssnat på kroppens signaler tidigare. Studien visar också att individer inte bara blundar för 

kroppens signaler de anstränger sig också för att dölja dessa för sin omgivning genom att 

exempelvis sminka över ett ledset ansikte vilket kan kopplas till behovet av att försöka undvika 

misslyckanden vilket individer med prestationsbaserad självkänsla enligt Johnson och Blom (2003) 

tenderar att göra. Kvinnorna upplever att symptomen av utbrändheten ökade i omfattning och styrka 

i och med att tiden gick vilket stämmer överens med Bloms (2011) tidigare forskning. Hallsten et al.  

(2002) beskriver att utbrända individer tillslut får så pass starka symptom att arbetsförmågan 

kraftigt minskar. Det visar även denna studie då flera av de utbrända kvinnorna upplevde 

svårigheter att fungera i det vardagliga livet. Trots dessa kraftiga symptom ville de utbrända 

kvinnorna inte inse att de behöver återhämta sig genom sjukskrivning. Hade inte omgivningen 

reagerat skulle de fortsatt att arbeta ännu längre. Det visar att utbrända tenderar att slita ut sig helt  

hellre än att känna sig misslyckade och inte kunna prestera. Genom studien är det tydligt att  

utbrändhet kan undvikas eller minska i omfattning genom att individerna lyssnar på kroppens 

signaler i ett tidigare skede, detta är något samtliga kvinnor är överens om vilket också innebär att  

det är en av orsakerna till att de drabbats. Kvinnornas har inte bara svårt att sätta gränser till sig 

själva och tillåta sig att känna sig utmattade utan de har också svårt att sätta gränser till sin  

omgivning. Enligt Blom (2011) har individer med låg självkänsla svårt att se sitt eget värde vilket  

enligt Cullberg Weston (2007) leder till att individen har svårt att sätta gränser till sin omgivning.  

Kategorin ”sätta gränser” visar att svårigheten att säga nej ses som en bidragande orsak till att de 

blivit utbrända.  I arbetslivet har det inneburit stor arbetsbelastning eftersom kvinnorna tar på sig 

mer än vad de egentligen orkar och hinner med. Enligt Blom (2011) och Mellner et al. (2012) 

kännetecknas arbetslivet idag som gränslöst vilket ställer stora krav på den egna individen att sätta  

gränser och lita på att individen är bra nog och presterar tillräckligt ändå. Blom (2011) menar att det  

gränslösa arbetet leder till att individens personliga egenskaper får en större betydelse eftersom 

oförmåga att sätta gränser kan leda till att individen slutligen hamnar i utbrändhet. Vidare menar  

Blom att en individ med hög prestationsbaserad självkänsla har svårare än andra att avgränsa sitt  
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arbere. Om både arbetet och individen är gränslös finns det inget stopp för hur mycket en individ 

kan ta på sig. Det leder till övertidsarbete och en känsla av att aldrig prestera nog mycket vilket blir  

svårt att hantera för en individ med prestationsinriktad självkänsla som enligt Blom (2011) behöver 

bekräftelse på att denne presterar tillräckligt och är duktig. Övertidsarbete leder även till att tiden  

för familjeliv och vänner minskar. Dygnet har bara 24 timmar även för den som arbetar längre 

dagar. Detta krockar med individernas behov av att vara bra föräldrar, fruar/sambo, döttrar och 

vänner och blir en stressfaktor som bidrar till utbrändhet. Enligt Hallsten et al. (2002) samt Krauklis 

och Schenström (2001) har kvinnor ofta huvudsakliga ansvaret för familjelivet och de känner sig 

ofta splittrade mellan arbete och familjeliv samt mellan alla olika roller kvinnorna har. Detta kan  

leda till en känsla av otillräcklighet som enligt författarna i kombination med en prestationsbaserad  

självkänsla bidrar det till en ökad risk för utbrändhet. 

Studien visat att kvinnorna har svårt att sätta gränser till sin familj och sina vänner eftersom 

de vill finnas där för sin omgivning. Kategorin ”finnas för andra” visar att dessa individer har ett 

stort hjärta och månar om människorna i deras omgivning i den utsträckning att andras behov kan 

gå före de egna behoven. De vill vara behövda av andra människor. Detta är något som enligt Blom 

(2011) är ett beteende som kvinnor i dagens samhälle förväntas ha eftersom kvinnor förväntas vara 

lyhörda och beroende av varandra. Blom menar också att individer med hög prestationsbaserad 

självkänsla har en större risk än andra att drabbas av utbrändhet på grund av stressorer i arbete- och 

privatliv och en av de stressorer har störst betydelse i detta fall är känslan av att vara betydelsefull  

för andra individer. Att finnas för andra samtidigt som tiden är en bristvara kan skapa en känsla av 

otillräcklighet och stress som bidrar till att drabbas av utbrändhet. Det innebär i också att det blir  

väldigt lite tid kvar till att vårda sig själv.

Sammanfattningsvis härstammar kategorierna som framkom i analysen från en låg 

självkänsla på ett eller annat sätt. Blom et al. (2011) menar att prestationsbaserad självkänsla är den 

starkaste anledningen till utbrändhet. Men en individ men hög prestationsbaserad självkänsla har 

enligt Blom i grunden en låg självkänsla genom att individen har svårt att känna tillit till sig själv  

och den egna förmågan. Den låga självkänslan skapar också ett behov av yttre bekräftelse eftersom 

individen har svårt att bekräfta sig själv men den låga självkänslan hindrar även yttre bekräftelse 

från att stärka självkänslan eftersom den gör att det är svårt att ta till sig bekräftelse både inifrån och 

utifrån. Den låga självkänslan bidrar också till att individerna tenderar att värdera sig själva i en 

negativ riktning och det leder till en negativa självvärderingen. Individer med hög 

prestationsbaserad självkänsla har en ökad känslighet för misslyckande eftersom det enligt Blom 

(2011) gör att den egna redan låga självkänslan blir ännu lägre. Känsligheten för att misslyckas har 
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också gjort att individerna blundat för kroppens signaler och låtit utbränningsprocessen fortgå så 

länge att de tillslut förlorat arbetsförmågan. För en individ med prestationsbaserad självkänsla är det  

också svårt att sätta gränser till sin omgivning eftersom det inte ger den bekräftelse de behöver och 

minskar känslan av att vara duktig. Att finnas för andra blir också en stressor när tiden inte räcker 

till och enligt Blom är just denna typ av stressor av störst betydelse för risken att drabbas sv 

utbrändhet för individer med prestationsbaserad självkänsla. Detta resonemang leder fram till  

slutsatsen att alla upplevda orsakerna till utbrändhet samspelar med varandra och gemensamt för 

dem är att de samtliga bottnar i en låg självkänsla. Huvudorsaken till att drabbas av utbrändhet kan 

därför sägas vara en låg självkänsla.

Metodologisk diskussion

Vid en studie är det viktigt att forskaren reflekterar över studiens validitet, det vill säga att  

studien undersöker det som ämnas att undersöka, samt forskarens egna förhållningssätt till studien. 

Absolut objektivitet inte är möjligt utan forskningen kommer att påverka av forskarens sätt att se på 

världen. Det är enligt Banister, Burman, Parker, Taylor och Tindall (1995) inte möjligt att vara 

objektiv fullt ut men som forskare är det viktigt att vara medveten om detta och arbeta utifrån denna 

medvetenhet. Christensen (2004) sammanfattar detta genom att skriva ”Inom vetenskapen måste  

man generellt erkänna att det inte går att säga något absolut objektivt om verkligheten”(s.25). Men 

genom att redogöra för arbetssättet och ställningstaganden kan läsaren bedöma studiens hållbarhet.

Denna studie har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer genom att 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfyllts.  

Samtliga deltagare har informerats om vad som förväntas av dem samt att de gjorts medvetna om att  

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst de önskar utan att det får några konsekvenser. 

När deltagarna kontaktades förklarades att studien var en del av författarens studier och syftet var 

att studera ett visst fenomen. I och med detta kan författaren ses som en neutral person som inte 

bedömer eller värderar svaren från deltagarna. Banister et al. (1995) menar att”it is very important  

to consider the impact of the route by which you contacted your participants in turns of how this  

structures the ways they see you” (sid 54).  Det fanns inte heller något beroendeförhållande mellan 

deltagarna och forskaren. Att både deltagarna och författaren är kvinnor ger en samhörighet som 

skapar en trygghet att öppna sig vid intervjun. 

Deltagarna informerades om syftet med studien innan de beslutade om att delta: att 

undersöka orsakerna till utbrändhet. Deltagarna fick ingen djupare information om studien för att 

minska risken att de skulle styras av redan befintliga teorier i ämnet. Det finns trots detta en viss 

risk att deltagarna själva sökt upp information kring ämnet innan intervjun och på så sätt blivit  
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påverkade av redan befintlig forskning. Detta är dock ingenting som nämnts av någon av 

deltagarna. Den information som deltagarna lämnat ut under intervjuerna har behandlats 

konfidentiellt. Materialet har vid transkriberingen avidentifierats så det inte går att knyta till någon  

specifik person. Författaren har lovat deltagarna sekretess vilket innebär att den information som 

lämnats ut inte kommer att föras vidare på något annat sätt än via denna uppsats. Samtliga deltagare 

har fått erbjudande att läsa uppsatens och godkänna innehållet innan den publiceras. Fyra deltagare 

har valt att läsa uppsatsen och alla har godkänt att den publiceras och ingen av dem har haft några 

synpunkter på innehållet. Övriga tre deltagare har godkänt att uppsatsen publiceras utan att ha läst  

den.

Under intervjuerna användes en frågeguide med öppna frågor som inte resulterade i ja/nej 

svar utan snarare inbjöd till ett djupare samtal där respondenterna fick styr samtalet i större 

utsträckning. Detta för att deltagarnas egna tankar skulle få komma fram utan att vara styrda av 

intervjuaren. Trots detta finns det alltid en risk att respondenterna påverkas av intervjuaren som 

under intervjun ställer följdfrågor. Eftersom tidigare teorier visat att det finns ett samband mellan  

självkänsla och utbrändhet fick deltagarna inga frågor rörande självkänsla förrän i slutet av 

intervjun. Detta för att de inte skulle styras in på självkänslans betydelse. Studien visar i enlighet  

med tidigare teorier att utbrändhet kan orsakas av låg självkänsla. Resultatet visar på 

samstämmighet mellan de utbrända kvinnorna eftersom sex av sju kvinnor ser ett direkt samband 

mellan utbrändhet och självkänsla vilket också visar att studien har en god reliabilitet. Risken att  

deltagarna blivit styrda till detta genom frågornas karaktär anses dock vara liten. Dels för att mer än 

häften angav självkänsla som en orsak redan innan de fick frågan om självkänsla samt att alla de 

orsaker de angav på ett eller annat sätt bottnar i låg självkänsla. En av kvinnorna i studien upplevde 

dock inte att den låga självkänslan var orsaken till att hon drabbats av utbrändhet. Däremot anser 

hon sig ha en låg självkänsla och anger orsaker som bottnar i låg självkänsla. 

Enligt Burnard (1991) finns det två olika sätt att verifiera studiens validitet vid analysen. Det 

ena sättet är att ta hjälp av en kollega och det andra sättet är att ta hjälp av de personer som 

intervjuats. Vid den här studien har en utomstående studiekollega samt två respondenter granskat de 

kategorier som framkommit i analysen vilket resulterade i mindre justeringar. Detta gjordes för att  

höja studiens validitet och motverka forskarens påverkan.   

Studiens resultat går till stor del i linje med tidigare forskning vilket stärker studiens 

trovärdighet. Men det finns två punkter där denna studies resultat motsätter sig tidigare forskning. 

Tidigare forskning och denna studie visar att individer som varit urbrända värderar sig själva i 

negativ riktning vid ett misslyckande men i motsats till befintlig teori visar denna studie att  

individerna trots detta utsätter sig för stora utmaningar både i arbete- och privatliv. Enligt  
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Rosenberg (1979) utsätter sig inte individer för svåra uppgifter om de har en negativ självbild. 

Tidigare forskning (Johnson & Blom, 2007) visar också att individer med prestationsbaserad 

självkänsla känner sig oförmögna att prestera medan kvinnorna vid denna studie som har hög 

prestationsbaserad självkänsla uppger en stor tillit till förmågan att prestera. Detta öppnar upp för 

intressant fortsatt forskning. Att ha en hög tilltro till sin förmåga men samtidigt låg tillit till den  

egna personen skapar en obalans. Kan det höga självförtroendet i kombination med den låga 

självkänslan öka risken för att drabbas av utbrändhet? Studien visar att den egna personen med 

grund i självkänslan orsakar utbrändhet. Det vore intressant att undersöka hur individer som arbetar 

med rehabilitering av utbrända ser på detta. Kan de se samma orsaker som de utbrända själv gör 

eller kan de med sitt utifrån perspektiv se andra orsaker till att de drabbas? Vidare vore det 

intressant att undersöka hur självkänslan tas i beaktning under rehabilitering. Eftersom självkänslan 

upplevs vara en grundläggande orsak till att drabbas av utbrändhet är det viktigt att rehabiliteringen 

arbetar med att stärka självkänslan för att öka chanserna för ett tillfrisknande och minska riskerna 

för att drabbas av utbrändhet igen. 
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Bilaga I

Frågeguide

1. Kan du berätta lite om dig själv?

1.1 Ålder

1.2 Familjesituation

1.3 Arbete

1.4 Hur länge sedan är det du drabbades av utbrändhet?

2. Hur skulle du beskriva dig som person?

2.1 Yrkesmässigt

2.2 Privat

2.3 Självet

3. Vad är utbrändhet för dig?

4. Varför tror du att du drabbades av utbrändhet?

4.1Personliga faktorer

4.2 Yrkesfaktorer

4.3 Faktorer i privatlivet

5.Hur kände du när du förstod att du drabbats av utbrändhet?

5.1 Vilka känslor kom upp och vad tänkte du när du förstod vad du drabbats av?

5.2 Vad kopplade du utbrändheten till? 

5.3 Hur tänkte du om omgivningens reaktioner?

5.4 Vad gjorde du då du fått veta att du blivit utbränd?

5.5 Vilka symptom kände du innan du förstod att du var utbränd?
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5.6 Har du varit lyhörd för kroppens varningssignaler?

5.7 Vilka symptom kan du i efterhand se att du haft innan du fick din diagnos?

6. Är det något så här i efterhand du känner att du skulle ha gjort annorlunda innan du  

drabbades av utbrändhet?

6.1 Lyssnat på signaler tidigare?

6.2 Annat förhållningssätt till arbete/privatliv?

6.3 Andra förväntningar på dig själv/andra?

7. Hur lever du idag för att undvika att drabbas av utbrändhet igen?

7.1 Annat förhållningssätt till arbete/privatliv?

7.2 Andra förväntningar på dig själv/andra?

8. Hur bedömde/värderade du dig själv/dina insatser innan du blev utbränd?

 

8.1 Personligen?

8.2 Arbetslivet?

8.3 Familjelivet?

8.4 Sociala livet?

8.5 Fritid?

9. Hur upplever du att andra i din omgivning bedömde/värderade dig/dina insatser innan du 

blev utbränd?

9.1 Personligen?

9.2 Arbetslivet?

9.3 Familjelivet?

9.4 Sociala livet?

9.5 Fritid?
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10.  Vilka  av  dina  personliga  egenskaper  hade  betydelse  för  att  du  skulle  drabbas  av 

utbrändhet?

11. Vad innebär självkänsla för dig?

11.1 Hur ser du på din egna självkänsla?

11.2 Är det viktigt för dig och i så fall varför att:

o få uppskattning av andra?

o vara duktig?

11.3 Kan självkänslan kopplas till utbrändheten?

                      

  12. Vad har du lärt dig om dig själv efter det att du varit utbränd?

13. Har jag glömt att fråga något viktigt?
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