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In a world where every inch of work and every bit of performance is measured by the quantity 

rather than the quality there is a stress factor for humans. In social work where woman are 

overrepresented burnout or stress syndromes are over representative in diagnosis from sick 

leave. When these people can’t get the work-life balance together it sometimes ends up in 

exhausting decease, this mental decease effects people different but all of them use strategies, 

good or bad, to try and live with and overcome it. This candidate paper reaches out to 

investigated the strategies used by these woman to overcome and deal with the workload they 

are experiencing, both off and on work.  
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Vägen är lika lång ut ur skogen som det var in i den,  

men träden blir glesare ju längre ut du kommer.  

      
(Okänd)   
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1. INLEDNING 

Utmattningssyndrom är en sjukdom som grundar sig i stress (Socialstyrelsen, 2003) och som 

är förekommande inom människovårdande yrken (Savaya, Gardner & Stange, 2011) och där 

flertalet arbetstagare är kvinnor (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). Internationellt och 

främst i USA bedrivs en hög grad av forskning inom ämnet utmattningssyndrom (De Panfilis 

& Zlotniak, 2008; Schwarz, 2008; Ellett, Ellett, Ellis, Westbrook, & Dews 2004; De Panfilis & 

Zlotniak, 2008). I USA har man valt att agera för att förhindra ökningen av att psykisk ohälsa 

i form av b.la. utmattningssyndrom. De arbetar aktivt för att förbättra samarbetet mellan 

arbetsmarknaden och utbildning för t.ex. socionomer, vilket ska kunna ska bidra till färre 

sjukskrivningar och att färre drabbas av utmattningssyndrom (Agllians, 2010). I Sverige sker 

forskning kring utmattningssyndrom, men främst inom området utmattningssyndrom i 

relation till lönearbetet och dess påverkan (Savaya, Gardner & Stange, 2011 & Allvin, 2006). 

Forskningen tar inte upp individernas totala situation i vardagen där även hemarbete och 

fritidsaktiviteter tar stort utrymme. Dessutom menar forskare Sandström (2010) och Glise 

(2013) att det inte finns evidensbaserad forskning som styrker hur personer som drabbats av 

utmattningssyndrom bör rehabiliteras. Med begränsad forskning inom individers totala 

livssituation, menar jag att man går miste om viktiga delar av människors liv och jag ser 

därmed ett problem i hur adekvat hjälpa ska kunna erbjudas drabbad personal inom i detta fall 

människovårdande yrken. Jag kommer därför i denna studie att titta på personernas, 

diagnostiserade med utmattningssyndrom, totala livssituation för att se vilka strategier de 

använder sig av för att hantera vardagen och hur de olika strategierna kan förändras över tid.  

2. PROBLEMFORMULERING  

Omkring 1960- talet kom kvinnornas inträdde på arbetsmarknaden att öka kraftigt, vilket kom 

att förändra kvinnans roll från att främst haft som uppgift att sköta barn och hemarbete till att 

etablera sig i större utsträckning på arbetsmarknaden. (Askegård, Bosdotter & Misgeld 2002). 

Tidsbegränsade anställningar blir allt vanligare och har lett till ökad flexibilitet för företagen 

då de har möjligheten att anpassa sin personalstyrka i förhållande till rådande arbetsbelastning 

(Allvin, 2006). Arbetstider har tidigare präglats av att arbetare har stämplat in vid ankomst 

och stämplat ut när de har lämnat arbetsplatsen enligt tidsangivet schema (Allvin, 2006; Levi 

2003).  I dagens samhälle är det vanligt förekommande med flexibla arbetstider där schemat 

inte innefattar angivna arbetstider. Möjligheten att arbeta hemifrån ökar i takt med 
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tillgängligheten av internet i form av mobiltelefoner, ipad, datorer m.m. (Allvin et. al. 2006). 

Den anställde ansvarar i större utsträckning för att arbetsuppgifterna genomförs tidsenligt och 

där planering och struktur på arbetet blir arbetstagarens ansvar, vilket kan anses vara en 

stressfaktor för många (Allvin et. al, 2006; Hallsten. Hallsten, Bellaagh, Gustafsson & 

Arbetslivsinstitutet 2002; Währborg 2009).  

    Den psykiska ohälsan ökar och det blir både internationellt och nationellt vanligare med 

långtidssjukskrivningar. Det ökande antalet långtidssjukskrivningar grundar sig ofta i stress 

(Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, Rodhe, Whalberg, Währborg. 2010; Socialstyrelsen, 2003). 

Vidare pekar Försäkringskassans (2014) statistik på att det har skett en ökning med 

sjukskrivningar inom psykisk diagnos från år 2009- 2012 och där stress är en avgörande 

faktor (Se bilaga 4, fig 1). Resultatet visar även att från år 2012 har den vanligaste orsaken till 

sjukskrivning hos kvinnor varit psykisk diagnos (Försäkringskassan, 2014). Forskning visar 

även att människor som arbetar inom människovårdande yrken löper risk att drabbas av 

utmattningssyndrom (Savaya et. al. 2011; Kim & Stoner, 2008; Åsberg et. al. 2010). 

Människor har enligt Ericsson (2004 s. 23) en tendens att ha höga förväntningar och 

förhoppningar kring sin vardag. Tiden ska räcka åt olika aktiviteter både individuellt och 

tillsammans med familjen, standarden i hemmet ska vara hög och även prestationen på arbetet 

är viktigt. Ericsson (2004) talar om work- life- balance som innebär att det finns ett behov av 

balans mellan arbete och privatliv. Arbete är det som sker på arbetsplatsen, medan privatliv är 

den tid som personen i fråga inte ägnar åt arbete eller studier. Ericsson (2004) menar att det 

kan ske rubbningar i balansen som innebär t.ex. att arbetet tar stort utrymme och inskränker 

på fritiden i form av t.ex. svar på arbetsrelaterade mail eller övertidsarbete, men det kan även 

vara tvärtom där fritidsaktiviteter i form av afterwork med kollegor, friskvård eller firmafester 

blir allt vanligare, vilket kan innebära att gränsen för vad som är arbete och vad som är fritid 

blir otydlig (Ericsson, 2004) Allvin (2006) menar att alla människor har begränsningar, vilket 

innebär att det inte är möjligt att delta i samtliga aktiviteter och det är omöjligt att vara på fler 

ställen samtidigt, vilket försvårar planeringen för många både vad gäller arbetsliv och 

privatliv. Det blir därmed allt viktigare för den enskilde att sätta tydliga gränser för vad som 

är arbete och vad som är fritid. För många personer kan det upplevas som problematiskt att 

sätta tydliga gränser, vilket kan medföra olika problem som t.ex. inre konflikter mellan att 

vilja, orka och kunna hinna allt (Ericsson, 2004). 

   Forskning fokuserar i stor utsträckning på lönearbetet som den bidragande orsaken till att 

personal inom människovårdande yrken drabbas av utmattningssyndrom. Det finns å andra 
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sidan forskning som pekar på vikten av att se helheten kring individen och att det är av 

betydelse att ha en balans mellan arbete och fritid (Sandström 2010; Ericsson 2004). Därför 

har min nyfikenhet väckts kring att få en djupare förståelse kring individers vardag i helhet i 

relation till diagnosen utmattningssyndrom. Då denna studie har en tidsmässig begränsning 

och där utrymmet är begränsat har jag valt att inrikta mig på att studera människovårdande 

personal som har drabbats av utmattningssyndrom. Jag kommer att studera deras vardag i 

helhet genom att titta på vilka strategier de använder sig av inom områdena lönearbete, 

hemarbete samt fritidsaktiviteter. 

2.1. Syfte 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur personal inom människovårdande yrken 

som har drabbats av utmattningssyndrom hanterar sin vardag. För att få ökad förståelse 

kommer studien att fokusera på strategier som personerna använder i sitt vardagsliv, samt 

studera hur de olika strategierna förändras över tid.  

 

2.2. Frågeställningar 

 Vilka strategier använder personer, som har diagnostiserats med utmattningssyndrom, 

för att hantera vardagslivet i form av lönearbete, hemarbete och fritidsaktiviteter? 

 På vilket sätt har strategierna förändrats över tid?  

3. BEGREPPSDEFINITION 

Nedan kommer jag att presentera olika begrepp som kommer att användas genomgående i 

studien. Begreppen kommer att ingående förklaras för att tydliggöra för läsaren vad 

begreppen syftar till i denna specifika studie.  

 

3.1. Stress 

Stress är en biologisk reaktion där fysiologiska och hormonella anpassningsreaktioner äger 

rum i kroppens organsystem och som utlöses av mentala och fysiska påfrestningar. Mentala 

och fysiska påfrestningar kan vara t.ex. olika livskatastrofer, olyckshändelser, övermäktigt 

ansvar eller långa arbetsdagar (Socialstyrelsen, 2003) En vanlig missuppfattning av stress är 

att det grundar sig i jäkt och högt tempo. Stress grundar sig snarare i mental överansträngning 

(Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, Rodhe, Whalberg & Währborg, 2010; Socialstyrelsen, 

2003). Stress upplevs inte av alla som negativt utan kan upplevas som positivt då ett flertal 

människor upplever det som motiverande att ha t.ex. hög arbetsbelastning. Negativ stress 
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uppkommer när det finns en obalans mellan belastning och resurser, vilket t.ex. kan innebära 

att arbetsbelastningen är hög, men resurserna på arbetsplatsen inte är tillräckliga för att klara 

av belastningen (Socialstyrelsen, 2003). Det uppstår en obalans som kan leda till långvarig 

negativ stress och då resultera i stressrelaterade sjukdomar som t.ex. diagnosen 

utmattningssyndrom som kommer att beskrivas mer ingående nedan (Socialstyrelsen, 2003; 

Åsberg et. al. 2010, s. 130; Bourassa 2009, s. 218). 

 

3.2. Terminologi nationellt och internationellt 

Begreppet burnout kommer ursprungligen från USA och har använts sedan 1960- talet 

(Åsberg et. al., 2010; Gustafsson, 2009). Burnout syftar till att beskriva en psykologisk 

reaktion på frustration som uppstår i förhållande till lönearbete. Orsaken till burnout beror 

oftast på att personen i fråga successivt ökar sina ansträngningar för att prestera. En person 

som drabbas av burnout pressar sig oftast till det yttersta och ofta förbi hens egen förmåga 

(Hallsten 2001; Hallsten et. al, 2002; Perski 2006; Hallsten, Josephson & Torgét, 2005). 

Bakomliggande orsaker till burnout är oftast en hög arbetsbelastning, höga krav relaterat till 

yrket, avsaknad av socialt stöd samt otillräckliga resurser (Kim & Stoner 2008; 

Socialstyrelsen, 2003). Begreppet burnout har översatts till det svenska ordet utbrändhet. Den 

svenska definitionen utbrändhet grundar sig inte enbart i arbetssituationen utan kan även 

relateras till livssituationen i helhet. Om utbrändheten förblir långvarig kan det på sikt leda till 

utmattningssyndrom, men det sker inte nödvändigtvis i samtliga fall (Åsberg et. al, 2010).  

 

3.3. Återhämtning  

Enligt Sandström (2010) behöver människor olika resurser för att hantera en komplex vardag 

och livssituation. Det är därmed av vikt att bygga upp en motståndskraft i form av fysiska och 

psykiska resurser. De fysiska syftar till sömn, kondition, regelbundna matvanor, vila samt 

kunskap. De psykiska resurserna syftar till att skapa en form av tillit att ha upplevelsen av 

kontroll över situationen, stöd från anhöriga, vänner samt kollegor har betydelse, men även 

upplevelsen av att man blir adekvat belönad för genomförda ansträngningar (Sandström, 

2010) När jag använder mig av begreppet återhämtning löpande i studien syftar jag till både 

psykiska och fysiska resurser.  
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3.4. Utmattningssyndrom 

Utmattningssyndrom grundar sig i långvarig stress utan återhämtning. Utmattningssyndrom 

utmärkas av tre olika faser som beskrivs nedan (Socialstyrelsen, 2003; Sandström, 2010; 

Åsberg et. al, 2010; Währborg, 2009). 

 Prodromalfasen, (Förstadier till utmattningssyndrom) innebär fysiska och psykiska 

symptom sprunget ur hög belastning. Symptomen som kan uppstå är: sömnstörningar, 

hjärtklappning, spänningsvärk i nacke rygg, axlar, mag- och tarmproblem, irritabilitet, 

koncentrationssvårigheter samt panikkänslor.  

 Akutfasen (Diagnosen utmattningssyndrom) innebär att den drabbade har svårigheter 

med återhämtning och upplever en fysisk och psykisk trötthet. Symptom kan uppstå i 

form av kroppsliga och kognitiva besvär som t.ex. plötsliga minnesstörningar, ökad 

ljud- och ljuskänslighet, svårigheter att orientera sig samt afasiliknande oförmåga att 

hitta rätt ord under konversationer. Akutfasen drabbar oftast individen plötsligt och 

ytterligare symptom kan uppstå som t.ex. nedstämdhet, ökad ångest och irritabilitet.  

 Återhämtningsfasen (Nyorientering) är den tredje fasen och innebär att återhämtning 

gradvis leder till minskade symptom och där den drabbade upplever ett tillfrisknande. 

En uttalad stresskänslighet finns dock kvar och risken för återinsjuknande finns. 

(Socialstyrelsen 2003, s. 29).  

Jag kommer att använda mig av begreppen inom parenteser ovan, för att hänvisa till de olika 

faserna när analys och resultat genomförs i avsnittet analys och resultat. När personen i fråga 

har drabbats av utmattningssyndrom och gått igenom de olika faserna ovan har hen oftast god 

prognos att återhämta sig, med reservation för att vissa symptom som t.ex. minskad 

uthållighet och stresskänslighet kan finns kvar under en lång period. De kognitiva symptom 

kan även leda till svårigheter för återgång till arbete och där ett långvarigt tillstånd av 

diagnosen kan leda till nedsatt partiell arbetsförmåga under en lång period (Socialstyrelsen, 

2003; Sandström, 2010; Åsberg et. al, 2010). Bourassa (2009) och Åsberg et. al. (2010) menar 

även att det kan finnas svårigheter i att återgår till samma yrke som tidigare.  

4. KUNSKAPSLÄGET  

Nedan kommer jag att presentera tidigare forskning som berör området jag har valt att grunda 

min studie på. Det finns mycket studier och vetenskapligt material kring ämnet i stort. Jag har 

gjort ett aktivt urval av vetenskaplig forskning som jag finner vara relevant för min studie, 
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vilket innebär att jag har valt bort forskning som jag inte finner relevant samt baserat på 

begränsat utrymme. Den tidigare forskningen kommer att användas som underlag för vidare 

avsnitt i studien.  

 

4.1. Diagnosen utmattningssyndrom 

Diagnosen utmattningssyndrom tillkom först år 2003 som medicinsk term. Fenomenet 

utmattningssyndrom har dock funnits genom historien, och under 1800- talet samt 1900- talet 

har begrepp som neurasteni använts och senare under 1900- talet har diagnosen kommit att 

tillhöra psykiska diagnoser som depression, utmattningsdepression eller som ospecifika 

stressreaktioner. 

   Sjukskrivningar grundade i stress och utmattning kom att öka under 1990- talet i Sverige då 

stora ekonomiska neddragningar genomfördes med resultat som t.ex. minskad personal och 

högre arbetsbelastning (Åsberg et. al., 2010). Vidare menar Åsberg et. al. (2010) att en ökad 

arbetsbelastning främst kom att drabba kvinnor som förvärvsarbetade.  

   Aronsson, Astvik & Gustafsson, (2010) har granskat återhämtning hos olika professioner 

inom människovårdande yrken. Samtliga professioner uppvisar symptom på dålig sömn, men 

där det mest alarmerande resultatet pekar på att 43 % av de tillfrågade socialsekreterarna 

upplever att de inte är ååterhämtade trots att de har sovit. Studien visar bland annat att endast 

24 % av socialsekreterarna upplevde att de hade kunnat återhämta sig genom sömn (Aronsson 

et. al, 2010). Brist på sömn kan leda till utmattning och utmattningssyndrom (Sundin 2009). 

   Enligt Socialstyrelsen (2003) finns det ett samband mellan arbetsrelaterad stress och 

utmattningssyndrom, men Sandström (2010) menar även att det finns ett samband mellan 

individers generella hälsa, personlighet och kognitiva förmåga. Socialstyrelsen (2003) har 

tagit fram kriterier för hur utmattningssyndrom bör diagnostiseras (se bilaga 3.) 

Socialstyrelsen (2003) har tagit fram en handlingsplan för hur utmattningssyndrom bör 

behandlas, vilket de menar bör ske i form av sjukskrivning, terapi eller liknande 

samtalskontakt, i form av avslappningsövningar och fysisk träning, fokus bör vara att 

personen i fråga ska kunna återgå till lönearbete. Sandström (2010) lyfter i sin studie fram 

olika personlighetsdrag som är överrepresenterade hos personer som drabbas av 

utmattningssyndrom, nämligen personer som är ambitiösa, pedantiska och ihärdiga.  

 

4.2. Faktorer som påverka personal inom människovårdandeyrken  

Enligt Savaya et. al. (2011, s. 63) och Socialstyrelsen (2003) är personal inom 

människovårdandeyrken en yrkeskategori där det är förekommer utmattning och 
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utmattningssyndrom. Vidare menar de att den bakomliggande orsaken till att personal inom 

människovårdande yrken drabbas av utmattningssyndrom är deras arbetssituation samt 

arbetsbelastning. Enligt Arbetsmiljöverket (2011; 2012) är socialsekreterare den grupp som är 

främst drabbade. Johansson, Dellgran och Höjer (2015) visar även på det faktum att det i 

övervägande utsträckning är kvinnor som arbetar inom människobehandlande yrken (se bilaga 

5, tab 4.). Vidare menar försäkringskassan att kvinnor som blir långtidssjukskrivna p.g.a. 

stress och ångestrelaterade sjukdomar där utmattningssyndrom ingår, jobbar i stor 

utsträckning inom människovårdande yrken (Se bilaga 4, fig. 2). 

   Den bakomliggande orsaken till att personal inom människovårdandeyrken drabbas av 

utmattning beror på att de har en krävande arbetssituation med ökade krav på effektivitet, 

ökad dokumentation och ärendemängd, nedskärningar och begränsade möjligheter till att 

utföra arbetet (Savaya et. al. 2011, s. 63; Kim & Stoner 2008, s. 6; Tham, 2007b; Tham & 

Meagher, 2009; Lizano & Mor Barak, 2012; Åsberg et. al. 2010, s. 1310; Eriksson, 2009; 

Storey & Billingham, 2001; Eriksson, Starrin & Jansson 2003; Gellis, 2001; Theorell, 2003; 

Bourassa, 2009; Theorell & Karasek, 1990).  

   Enligt Hallsten et. al. (2002) har människor olika svårigheter i frågan kring att hantera stress 

och att begränsa sitt utförande vad gäller prestationer. Enligt Aronsson et. al. (2010) och 

Ericsson (2004) finns det personer som har en svårighet i att strukturera upp tydliga gränser 

för vad som är arbetstid och för vad som är fritid. Det grundar sig i att arbetsbördan och 

kraven att färdigställa arbetsuppgifter i tid i förhållande till arbetstiden blir en svår 

avgränsning för vissa då de upplever att tiden inte räcker till (Allvin, 2006; Ericsson, 2004; 

Währborg, 2009; Theorell, 2003; Karasek & Theorell, 1990 och Hallsten et. al. 2002).  

   Ytterligare faktorer som kan leda till utmattningssyndrom hos den enskilde personen i fråga 

är när inre konflikter uppstår om att vilja, orka och tidsmässigt hinna med allt. Nowotny 

(1994) samt Ericsson (2004 s, 23) menar att människor har en tendens att generellt ha höga 

förväntningar på att prestera på arbetet, sköta hemarbetet enligt perfektionistiska tendenser i 

form av att t.ex. alltid ha ett välstädat hem samt hinna med olika former av fritidsaktiviteter 

både individuellt och tillsammans med familjen. Den enskilde individen ansvar på egen hand 

utifrån förväntningar, vilja, ork och att tidsmässigt att hinna med alla uppgifter, vilket kan 

upplevas som stressande då tiden, orken och motivationen inte räcker till. Enligt Hultberg 

(2007, ss. 115- 116) och Larsson (2012) är det viktigt för människor att kunna återhämta sig 

under sin fritid. Därmed är det av vikt att ha balans mellan arbete och fritid (Ericsson, 2004). 

Collins (2008, s. 1188 ), Astvik et. al. (2012) och Bourassa (2009,s. 225- 226) betonar vikten 
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av att uppmärksamma symptom och tecken psykisk ohälsa för att kunna motverka 

stressrelaterade sjukdomar som utmattning och utmattningssyndrom. 

  

4.3 Strategier  

Hultberg (200, ss. 120- 121) menar att människor använder sig av olika strategier, coping, för 

att hantera t.ex. stress i vardagen. Studier lyfts fram kring hur personal inom 

människovårdande yrken hanterar stress i sitt arbete men hjälp av olika strategier (Astvik & 

Melin 2012; Sundin 2009; Astvik, Melin & Allvin, 2013; Aronsson et. al. 2010; Collins 2008; 

Bourassa 2009; Storey &Billingham, 2001). Enligt Storey och Billingham (2001) samt Astvik 

och Melin (2012) är en vanligt förekommande strategi socialt stöd, vilket innebär att personen 

i fråga tar hjälp från omgivningen i form av kollegor och chefer, men även att det finns 

möjlighet att ta ledigt vid behov, ha tillräckliga personalresurser samt tydliga instruktioner för 

stöd och handledning. Å andra sidan menar Astvik och Melin (2012) att personal inom 

människovårdande yrken även använder motsatt strategi till socialt stöd, nämligen att inte ta 

hjälp av omgivningen utan att istället höja arbetstempot och på egen hand utföra 

arbetsuppgifter utan protest. Vidare menar Astvik och Melin (2012) att ytterligare en strategi 

som används är att kompensera den höga arbetsbelastningen genom att sänka kraven på 

arbetet, vilket kan ses som en överlevnadsstrategi. Att sänka kraven i arbetet kan dock leda till 

en inre konflikt hos vissa då det strider mot deras vilja att prestera (Astvik & Melin, 2012).  

   Jag kommer att använda mig av den tidigare forskningen som ett verktyg vid analys och 

slutdiskussion i kommande avsnitt.  

5. METOD 

Detta avsnitt syftar till att redogöra för hur studien har genomförts samt vilken metod och 

ansats jag har valt. Nedan kommer tillvägagångsätt, vetenskaplig ansats, data insamling, 

urvalsmetod, analysmetod samt etiska överväganden att presenteras. De olika begreppen 

kommer att användas som verktyg för att genomföra studien.  

5.1. Tillvägagångsätt 

Inledningsvis startade jag min studie med en nyfikenhet kring ämnet utmattningssyndrom och 

hur det kommer sig att vissa drabbas av det, medan andra inte tycks påverkas. Därmed sökte 

jag djupare kunskap i ämnet genom att ta del av vetenskaplig forskning som fanns tillgänglig 

på olika databaser som t.ex. google schoolar, British Journal of Social Work, Oxford journals, 
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swepub m.fl. De sökord jag använde mig av var t.ex. utmattningssyndrom, utbrändhet, 

burnout, exhausting disease, människovårdandeyrken, sjukskrivningar, psykisk ohälsa m.fl. 

Då jag studerar till socionom och har för avsikt att inrikta min studie på socialt arbete valde 

jag att fokusera på personer som drabbats av utmattningssyndrom och som har arbetat/ arbetar 

inom människovårdande yrken. Min ambition var att få ta del av ovan nämnda personers 

upplevelser och erfarenheter, vilket kommer att beskriva mer ingående under rubriken val av 

datainsamlingsmetod. Jag tog kontakt med enhetschefer för människovårdandeyrken som t.ex. 

socialförvaltning, vårdcentraler och skolor. Jag tog kontakt med enhetscheferna via mail där 

jag bifogade informationsbrev kring studien, vilket presenteras mer utförligt under rubriken 

urvalsmetod och urval. Enhetscheferna vidarebefordrade mitt mail till anställda inom deras 

verksamhet, men responsen från personer som stämmer in på kriterierna för att delta i min 

studie uteblev. Därmed fick jag omvärdera min strategi för att komma i kontakt med personer 

drabbade av utmattningssyndrom inom människovårdandeyrken. Jag utvidgade därför mitt 

sökande till en grupp på Facebook som heter Vi som har drabbats av utmattningssyndrom, 

vilket kommer att beskrivas mer ingående under rubriken urvalsmetod och urval. Genom 

ovan nämnda grupp kom jag i kontakt med 10st personer som var villiga att delta i intervjuer 

och de personerna kommer att presenteras mer ingående under rubriken urvalsmetod och 

urval. Vidare kommer de intervjuade personerna kallas respondenter genomgående i studien 

då det enligt Bryman (2011) är ett vedertaget uttryck för att beskriva denna grupp människor. 

Avståndet mellan de olika respondenterna och mig var långt då respondenterna bodde 

utspridda i olika delar av Sverige. Det innebar att jag utförde intervjuerna med hjälp av skype 

och facetime som är två liknande tillvägagångsätt jag använde för att kommunicera med de 

olika respondenterna via datorn. Kommunikationen via datorn innebar att jag ringde upp 

respondenten via skype eller facetime beroende på vilket som passade respondenten bäst. 

Vidare innebar kommunikationen via datorn att jag och respondenten hade möjlighet att både 

se och höra varandra. Intervjuerna pågick i ca 45- 60 minuter vardera och inledningsvis 

informerades respondenten om att det är möjligt att avbryta intervjun när som helst eller ta en 

paus vid behov. Respondenten informerades om att hon har möjlighet att svara på det hon vill, 

men att hon även har möjligheten att inte svara på eventuella frågor som hon inte vill. 

Kommunikationen via skype eller facetime har enligt mig varit mycket positivt då 

möjligheten att både höra och se varandra finns. Om jag t.ex. endast hade hört deras röst i 

telefon tror jag att stora delar av kommunikationen hade gått förlorad då en stor del av 

kommunikationen sker i form av kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket inte är möjligt att ta 

de av via telefon. Eftersom jag hade möjlighet att se respondenterna anser jag att jag har 
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kunnat ta del av kroppsspråk och ansiktsuttryck i tillräckligt stor grad för att mina intervjuer 

ska ge en tillräckligt bra empiri för att kunna genomföra studien. Möjligtvis skulle ett möte 

där jag träffade respondenterna för intervju kunnat ha varit bättre än kommunikationen via 

datorn, men då detta inte var möjligt och då jag finner intervjuerna via datorn vara tillräckliga 

så är jag trots allt nöjd med de respektive intervjuerna. Intervjuerna spelades in via diktafon, 

vilket samtliga respondenter gav sitt medgivande till. Efter att intervjuerna var genomförda 

valde jag att transkribera det inspelade materialet till text för att lättare kunna tolka och finna 

olika teman som senare kan analyseras. Transkriberingen innebär att jag ordagrant skriver ner 

vad respondenterna har sagt under intervjuerna, vilket möjliggör att citat från respondenter 

blir korrekta vid användandet av citat i resultat och analys avsnittet.  

 

5.2. Vetenskapsteoretisk ansats 

Mitt val av vetenskaplig ansats för studien är hermeneutiken som enligt Bryman (2011) syftar 

till att studera och tolka texter. Hermeneutiken syftar till att den som studerar texterna ska få 

en förståelse för författarens syfte med texten (Bryman, 2011). Enligt mig är en hermeneutisk 

ansats mest lämplig för denna studie eftersom min avsikt är att tolka och försöka förstå 

empirin som framkommit genom intervjuer med respondenter (Grönmo, 2006). Jag har 

fokuserat på att tolka de olika respondenternas svar från intervjuerna. Jag har försökt skapa en 

helhetsbild av hela ämnet utifrån min tolkning från den insamlade empirin, tidigare 

forskningen och de valda teorierna. 

 

5.3. Val av datainsamlingsmetod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsstrategi vid insamling av data. Valet av 

kvalitativ forskningsstrategi grundar sig i att jag har valt att fokusera min studie på personal 

inom människovårdandeyrken som har drabbats av utmattningssyndrom. Enligt Bryman 

(2011) syftar den kvalitativa forskningsstrategin till att få en ökad förståelse för det fenomen 

som studeras, vilket min ambition med denna studie är. Genom mitt val av en kvalitativ 

forskningsstrategi har jag valt att inte använda mig av en kvantitativ forskningsstrategi som 

enligt Bryman (2011) främst syftar till att genomföra statistiska mätningar för att ge en bred 

bild av det studerade fenomenet, vilket min studie inte avser att göra. Jag har för avsikt att gå 

på djupet med min studie, vilket den kvalitativa forskningsstrategin erbjuder enligt Repstad 

(2007).  Användandet av en kvalitativ forskningsstrategi ger enligt Bryman (2011) författaren 

möjlighet att få ta del av respondenternas erfarenheter, upplevelser och tankar kring ämnet, 
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vilket jag önskar få ta del av i min studie. Insamlad data grundar sig i respondenternas 

upplevelser och beskrivningar utifrån de frågor jag ställde under intervjuerna. Intervjuerna är 

till viss del styrda av mig eftersom jag har valt vilka frågor som ställs till respondenterna. I 

undersökningen har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 

att olika teman används under intervjuerna, vilket gör att intervjuerna inte blir fullt så styrda 

som en strukturerad intervju blir där det finns fasta frågor (Jacobssen, 2007). En 

semistrukturerad intervju med olika teman ger utrymme för mig som intervjuar att ställa olika 

följdfrågor, vilket leder till att det är möjligt att få ta del av mer utvecklade svar (Bryman, 

2011).  

 

5.4. Urvalsmetod och urval 

Enligt Bryman (2011) är det möjligt att inom den kvalitativa metoden genomföra strategiska 

urval, vilket innebär att ett urval av olika respondenter görs utifrån frågeställningar och syftet 

med studien. Jag har som tidigare nämnt (se rubrik tillvägagångsätt) valt att genomföra 

intervjuer med personer som är yrkesverksamma inom människovårdandeyrken och som har 

diagnostiserats med utmattningssyndrom. Jag fick kontakt med respondenter via en grupp på 

Facebook som heter Vi som har drabbats av utmattningssyndrom. Jag har under min 

urvalsmetod varit medveten om att de personer som frivilligt anmäler sig till att delta i min 

studie uppsöker mig för att få berätta sin historia och sina upplevelser, vilket är viktigt att vara 

medveten om. Jag anser dock att jag har fått tillräckligt stor respons för att kunna göra ett 

urval bland de som frivilligt anmält sig för att få fram empiri. Responsen på positiva svar har 

varit oväntad och ett stort antal personer som var villiga att delta i min studie. Det stora 

antalet positiva besked har medfört att jag har tvingats genomföra ett strategiskt urval. 

Bryman (2011) menar att ett strategiskt urval kan ta hänsyn till att variera kön, ålder och 

geografisk spridning på respondenterna för att på så sätt få en varierad och mångsidig bild av 

det som studeras. Jag har tagit hänsyn till vilket yrke de olika respondenterna har då ett av 

kriterierna för att delta var att personer är/ har varit verksam inom människovårdandeyrken 

under tiden hen diagnostiserats med utmattningssyndrom. Faktorer som geografisk spridning 

och kön föll sig naturligt vid urvalet då samtliga personer kom från olika orter och samtliga 

frivilliga var kvinnor. Orsaken till att samtliga var kvinnor kan enligt min uppfattning bero på 

att det främst är kvinnor som arbetar inom människovårdande yrken, vilket beskrivs i avsnittet 

kunskapsläget. Jag har valt att genomföra intervjuer med 10 stycken respondenter då jag anser 

att det är ett tillräckligt antal för att få ett empiriskt material. Jag har under studiens gång varit 

medveten om att resultatet skulle kunnat bli annorlunda om jag t.ex. hade valt att intervjua 
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andra personer med andra upplevelser än de utvalda respondenterna. Respondenterna kommer 

att beskrivas mer ingående i avsnittet resultat och analys, samt i bilaga 5, fig 1-3.  

 

5.5. Analysmetod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys. Det innebär enligt Bryman 

(2011) att forskaren söker efter olika bakomliggande teman i den insamlade empirin för att 

sedan kunna utföra en analys av materialet. Olika teman kan sedan presenteras i texten genom 

t.ex. olika citat eller kategoriseringar där temat blir en rubrik. Den inspelade empirin 

transkriberades till text för att jag enklare ska kunna finna gemensamma nämnare för att 

vidare kunna sammanställa olika teman. För att finna olika teman i min empiri har jag använt 

mig av 6st A3 pappersark där jag förde in empirin som framkommit vid intervjuerna med 

respondenterna. På varje A3 ark skrev jag ner samtliga respondenters namn. Varje enskilt A3 

ark användes som en matris där jag använde mig av variablerna strategier i lönearbete, 

hemarbete och fritidsaktiviteter. Sedan studerade jag hur respondenterna använde sig av de 

olika strategierna inom de olika stadierna, alltså förstadier till utmattningssyndrom, diagnos 

utmattningssyndrom och nyorientering. Genom att studera de olika matriserna gick det att se 

tre olika teman, vilka jag har valt att göra nya matriser av på ytterligare 3st A3 ark. De nya 

matriserna kom att bli sammanställningar av de olika teman som framkommit. Jag har valt att 

använda mig av de tre olika temana som blir idealtyper. Begreppet idealtyper myntades av 

Max Weber (1983) och syftar till att beskriva en typ eller modell som anses vara renodlad, 

vilket innebär att den är fri från värderingar. Konceptet med idealtyper är att begreppet kan 

användas som ett verktyg för att analyser och beskriva karaktärsdrag hos vissa sociala 

fenomen, vilket i detta fall är respondenterna. För att få fram strategier som används av de 

olika respondenterna kommer jag att använda mig av idealtyper och jag kommer att dela in de 

olika respondenterna i tre olika idealtyper. De tre idealtyperna har jag valt att kalla för ”jag 

har inget val”, ”den duktige” och ”jag mår bra”. Jag kommer att beskriva resultatet av de tre 

olika idealtyperna mer ingående under avsnittet Resultat och analys.  

 

5.6. Validitet, reliabilitet 

Reliabilitet syftar enligt Bryman (2011) till att liknande genomförda undersökningar vid olika 

tillfällen ska uppnår någorlunda lika resultat. Han menar att begreppet reliabilitet används i 

frågor kring om resultatet är tillförlitligt eller om resultatet har uppkommit på ett 

slumpmässigt eller tillfälligt sätt. Kvale (1997) har en liknande åsikt som Bryman (2011) och 
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menar vidare att det under intervjuerna är viktigt att reflektera över vad som sägs istället för 

att stressa igenom de olika svaren utan eftertanke. Kvale (1997) menar att de frågor som ställs 

till respondenterna ska vara öppna och inte vara ledande eftersom ledande frågor minskar 

reliabiliteten (Kvale, 1997). Jag anser att intervjuguiden och de frågor jag har använt mig av 

är öppna och inte ledande, vilket ökar reliabiliteten i min studie. Trots (2005) menar å andra 

sidan att det är svårt att få hög reliabilitet med den kvalitativa metoden eftersom han menar att 

intervjufrågorna ska ställas på ett liknande sätt och i samma ordning, vilket jag inte gör 

eftersom jag använder mig av en semistrukturerad intervjuguide. Validitet i en studie innebär 

enligt Bryman (2011) att studien ska mäta det den avser att mäta. Studien ska även vara 

sanningsenlig och trovärdig i så stor utsträckning som möjligt. Jag anser att de svar som jag 

har fått i de olika intervjuerna har varit trovärdiga och sanningsenliga eftersom jag har ställt 

öppna frågor utan att försöka leda respondenterna till att svara på ett specifikt sätt. Jag har 

under studiens gång haft begreppet validitet i åtanke och att studien ska undersöka det den är 

avsedd att undersöka 

5.7. Etiska överväganden 

I det inledande skedet av studien skickade jag mail till personer som ingår i urvalsgruppen (Se 

bilaga 1). Mailet innehåller en förfrågan om intresse för att delta i min undersökning. Vidare 

innehåller mailet en presentation av mig då jag har skrivit mitt namn och att jag studerar 

socionomutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag presenterar studiens syfte kort 

genom att göra en kort redogörelse för uppsatsens upplägg och i vilket sammanhang den ska 

presenteras. Mailet informerar respondenterna att det är frivilligt att delta och att möjligheten 

att avböja medverkan är möjligt under hela processen. Vidare informeras respondenterna om 

att all data som samlas in endast kommer att användas i syfte för studien och inte kommer att 

säljas eller föras vidare till andra sammanhang, vilket enligt Vetenskapsrådet (2002) anses 

vara viktigt enligt nyttjandekravet. Informationen ovan presenteras även vid varje enskild 

intervju. Ovan nämnda tillvägagångssätt utgör kriterierna som tillhör informationskravet 

enligt Vetenskapsrådet (2002). Under samtliga intervjuer frågar jag återigen om 

respondenterna samtycker till att delta i studien. Enligt vetenskapsrådet (2002) finns krav 

kring samtycke med som en av grundreglerna för att genomföra en undersökning. Vidare 

menar Vetenskapsrådet (2002) att ingen ska bli utsatt för påtryckningar vid avhopp är av stor 

vikt, vilket ska presenteras för respondenter.  Vetenskapsrådet (2002) betonar betydelsen av 

konfidentiellitetskravet, vilket innebär att personuppgifter kring deltagare ska skyddas på så 

sätt att de inte är identifierbara för någon förutom forskaren. Respondenternas personuppgifter 
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ska skyddas och i redovisningen av studien ska de förbli anonyma och en avrapportering är av 

vikt. Jag informerar respondenterna kring detta både i mailkontakt och vid möte för intervjun. 

Jag meddelar även att deras respektive arbetsplats namn inte kommer att figurera i studien.  

6. TEORI  

Nedan kommer jag att presentera teorierna Coping och Makt. De båda teorierna kommer att 

användas som verktyg vid analys och diskussion kring det resultat som kommer redovisas 

utifrån de olika intervjuer som genomförts med respondenter. Jag kommer att fokusera på en 

teori som är riktar sig mot individen på mikronivå, coping, samt en teori som är mer 

samhällsövergripande och fokuserar mer på strukturell nivå, makt. Det skulle eventuellt varit 

möjligt att använda andra eller fler teorier t.ex. processteori, men då studien har ett begränsat 

utrymme och då jag finner ovan nämnda teorier lämpliga för min studie. 

 

6.1. Coping 

Begreppet coping är en term inom stressforskning som syftar till att beskriva och förklara 

olika strategier som används för att hantera krav och olika former av påfrestningar (Hultberg 

2007, ss. 120- 121). Forskare som har varit framträdande inom forskningen kring 

copingstrategier är Lazarus och Folkman (1984). 

   Lazarus och Folkman (1984, ss. 19, 141) menar att coping är en form av process där 

kognitiva och beteendemässiga ansträngningar används för att hantera inre och yttre 

påfrestningar. Lazaruz och Folkman (1984) menar att människor värderar och omvärderar 

sina upplevelser och erfarenheter. Det innebär att människor använder sig av olika verktyg 

som kallas för strategier, för att kunna värdera eller omvärdera sitt eget handlade i olika 

situationer. Värderingen sker både ur ett praktiskt perspektiv för att kunna hantera den 

rådande situationen, men även ur ett känslomässigt perspektiv (Lazaruz och Folkman, 1984).  

   Lazarus och Folkman (1984) menar att värdering och omvärdering av upplevelser och 

erfarenheter sker i flera faser. De olika faser som sker är att personen i fråga i ett inledande 

skede, första fasen primary appraisal, gör en bedömning kring huruvida den rådande 

situationen är positiv eller negativ. Den andra fasen secondary appraisal, innebär att personen 

i fråga gör en bedömning huruvida hen ska handskas med den rådande situationen. Den tredje 

fasen kallas för reappraisal och består i en process som sker i form av att ny information 

inhämtats efter att en bedömning gjorts i de två inledande faserna. Ytterligare en fas är 

defense reappraisal, vilket innebär att efter att en tid har gått är det möjligt att personen i 
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fråga omvärderar en tidigare situation till någonting positivt, vilket oftast beror på individens 

egna emotionella upplevelser av situationen än på yttre information (Lazarus och Folkman, 

1984).  

   Lazarus och Folkmans (1984) ovan nämnda teori kommer att användas i studien för att 

analysera och tolka den empiri som inhämtats från respondenterna. Intervjuerna med 

respondenterna visar på att det sker i olika faser kring hur de respektive individerna värderar 

situationen de befinner sig i. Det sker i form av att respondenternas tankar kring hur de 

hanterar situationen före utmattning till hur de hantera utmattning samt hur de nyorienterar sig 

i situationen till att omvärdera hur de tidigare har agerat och tänkt kring situationen på t.ex. 

arbetsplatsen, hemarbetet eller fritidsaktiviteterna.  

 

6.2. Makt 

Studie kommer jag att använda mig av Foucaults (2003) teori om makt. Foucaults (2003) teori 

om makt är brett och ryms inte att beskriva i sin helhet i denna studie. Därför har jag valt att 

använda mig av några begrepp som Foucault (2003) ger uttryck för i sin teori om makt. De 

begrepp jag har valt kommer att beskrivas nedan.  

    Foucault (2003) talar om begreppet självdisciplinering. Han gör en liknelse med ett 

cirkelformat fängelse där fångarnas celler är placerade i en cirkel och där vakten är placerad i 

mitten av cirkeln. Vakten får då en tydlig överblick över samtliga fångars cell samt får 

fångarna en tydlig överblick över fångvaktaren som är placerad i mitten. Det kommer enligt 

Foucault (2003) innebära att fångarna upplever sig vara övervakade av vakten och kommer 

därför att agera utefter det. Som en tvist på exemplet, menar Foucault (2003) att efter ett tag 

skulle det vara möjligt att ersätta vakten med ett skarpt ljus som bländar fångarna. Då 

fångarna blir bländade av ljuset och inte kan se om vakten befinner sig på sin plats i mitten 

eller ej kommer de att ta det säkra före det osäkra och fortsatt agera som om de blir 

övervakade. Fångarna börjar därmed övervaka sig själva eftersom det finns en potentiell 

fångvaktare som övervakar dem. Det fångarna gör då menar Foucault (2003) blir en form av 

självdiciplinering. Foucault (2003) menar vidare att människor, i västerländska samhällen 

med regler, normer och lagar, har anpassat sig till samhället i den utsträckningen att de utövar 

självdiciplinering. Han menar att medborgarna har tagit ”fångarnas” roll och att samhället har 

blivit den potentiella fångvaktaren (Foucault, 2003).  

   Foucault (2003) menar att individen, med sina strategier, är aktör i en maktapparat och 

bunden av makten, där människor definieras genom att tillskrivas etiketter som kan ha 

positiva och negativa attribut (bra- dålig, smart- slö). Sociala sammanhang, som t.ex. en 
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arbetsplats (för socionomer) disciplinerar, vilket utmynnar i särskilda beteenden för att 

självbilden som en god socialarbetare överensstämmer med yrkesrollen och som då påverkar 

individens strategier. Disciplineringen ingår i en större diskurs som återskapas (reproduceras) 

av samhället. Om vi förr hade aktörer för att upprätthålla ett maktsystem, så menar Foucault 

att vi idag utövar självdisciplinering. En sorts övervakning av oss själv för att undvika straff 

och stigmatisering.  

   Jag kommer att använda mig av Foucault (2003) teori om självdisciplinering för att 

analysera och tolka resultatet och på en makronivå studera respondenternas agerande i fråga 

kring användandet av valda strategier.  

 

6.3. Normtröskel  

Jag kommer i resultat och analysavsnittet använda mig av både coping (Lazarus & Folkman, 

1984) och makt (Foucault, 2003).  

   För att tydliggöra hur de avser att komplettera varandra kommer jag att använda mig av ett 

begrepp jag har valt att kalla normtröskel. Se modell nedan. 

 

 

 

 

 

Jag har valt att dela upp de olika copingfaserna (Lazarus & Folkman, 1984) i 4 steg. Steg 1 

avser att beskriva primary appraisal, steg 2 secondary appraisal, steg 3 reappraisal och 

slutligen steg 4 defense reapprasial. Steg 1 och 3 syftar till att beskriva de faser med strategier 

som idealtyperna använder innan de gör en omvärdering av situationen. När omvärdering 

sker, kliver idealtypen över tröskeln till steg 3 som syftar till att beskriva fasen reappraisal. I 

steg 3 menar jag att idealtypen börjar använda sig av andra strategier jämfört med tidigare. I 

det sista steget 4 ser idealtypen tillbaka på hur hennes situation har sett ut tidigare och 

Illustration av normtröskeln. 
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omvärderar situationen till något positivt istället för negativt, t.ex. kan idealtypen se att den 

jobbiga resan genom utmattningssyndrom har varit positivt då hon blivit en erfarenhet rikare.  

   Anledningen till att jag har valt att kalla begreppet för normtröskel beror på att jag har 

uppmärksammat en förändring avseende normer ofta sker när idealtypen tar klivet över 

tröskeln, vilket kommer att beskrivas mer i analysen under avsnittet resultat och analys. 

Vidare menar jag att normtröskeln symboliserar att steg 1 och 2 i hög grad syftar till att 

upprätthålla en positiv självbild i form av att vara t.ex. en god maka, bra mamma eller kunnig 

sjuksköterska. Steg 3 och 4 syftar till att det utöver omvärdering av strategier även sker en 

förändring avseende beteende och värderingar kring samhällets normer, t.ex. tillåter 

idealtypen sig vila vid behov på arbetet trots att hon riskerar att definieras som lat. Normer är 

ett begrepp som Foucault (2003) använder normer inom sin maktteori, vilket beskrivs ovan 

under avsnittet makt. Jag kommer att utifrån de olika idealtypernas beskrivningar synliggöra 

normer som de talar om och hur de påverkar idealtypernas beteenden och val av strategier. 

7. RESULTAT OCH ANALYS 

Jag kommer att inledningsvis presentera de olika idealtyper som framträtt i empirin. Vidare 

kommer jag efter presentation av respektive idealtyp att genomföra en analys. Idealtyper är ett 

verktyg som jag kommer att använda för att visa på olika karaktärsdrag som de olika 

respondenterna belyser i empirin (se avsnitt analysmetod).  

   Jag kommer att använda mig av både korta och längre citat för att läsaren ska få en mer 

levande berättelse, men även för att läsaren på egen hand ska ges möjligheten att utvärdera 

den tolkning som jag har gjort av idealtyperna som presenteras. Idealtyp 1 har jag valt att 

kalla ”jag har inget val” eftersom denna idealtyp karaktäriseras av att hon ökar tempot för att 

hinna utföra så mycket som möjligt på kort tid. Idealtyp 2 ”den duktige” karaktäriseras av att 

hennes strategier utgår från att prestera så bra som möjligt för att bli bekräftad och sedd av 

andra. Idealtyp 3 ”jag mår bra” karaktäriseras av att hon förnekar att hon är utmattad. Som jag 

har nämnt i metodavsnittet under rubriken analysmetod, används begreppet idealtyp för att 

beskriva en typ eller en modell som anses vara renodlad, alltså fri från värderingar (Weber, 

1983). Jag har använt idealtyperna likt Webers (1983) definition av hur idealtyper används, 

men jag kommer även löpande i texten under avsnittet resultat att använda mig av begreppet 

idealtyp för att beskriva vad de olika respondenterna inom respektive idealtyp beskriver olika 

situationer. Detta kommer jag att göra för att få en mer målande berättelse för hur de olika 

respondenterna upplever olika situationer. När jag använder mig av citat har jag valt att skriva 
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ut den enskilde respondentens figurerade namn då det är hon som uttalat citatet, men i övrig 

text använder jag mig av ordet idealtyp för att beskriva situationer där samtliga respondenter 

har uttryckt liknande eller samma åsikt.  

 7.1. Idealtyp 1. ”jag har inget val” 

7.1.1 Lönearbete 

I förstadier till utmattningssyndrom beskriver idealtypen att arbetsbelastningen är hög, vilket 

resulterar i att hon använder sig av strategier som ”jag ökade tempot för att hinna med alla 

arbetsuppgifter” (Anna), ” jag försökte göra så mycket som möjligt på så kort tid som 

möjligt” (Ann) och ”det är svårt att hinna ta raster för att äta” (Ann). Vidare menar idealtypen 

att hon gick till jobbet även om hon var sjuk, inte orkade eller inte hade fått tillräckligt med 

sömn.  

 

De e ju de, man har ju liksom kriterier, man ska ju uppfylla vissa mål, så är det ju inom alla jobb.  

Man ska helst ta fyra patienter den dagen eller man ska ta 5 patienter eller pinna som man säger då, 

patienten är en pinne. Sen var det ju chefen som kom ner ibland och i frågasättande varför man inte 

ringt in fler patienter. Ja men jag ha ju annat o göra som han inte såg. Så de va väl så de började då 

och så stegrades det liksom mer om mer och du vet det lades ju på mer och till sist rann de bara över. 

Det blir såhär att man jobbar mer och mer, man lägger undan sig själv o struntar i träningen o allt 

som är viktigt (Anna). 

 

När idealtypen har drabbats av utmattning är det svårt att fortsätta lönearbete och idealtypen 

menar att: 

 

Även fast det såg illa ut så ville jag absolut inte sjukskriva mig. Nej man ville kämpa in i det sista, 

det är väl det, ansvarskänslan att man inte bara är ansvarig för sig själv, man har ansvar för andra, 

de va så det va. Vad ska hända om jag blir sjukskriven? Vad ska hända med alla patienter då? 

(Sara) 

 

När idealtypen har diagnostiserats med utmattningssyndrom drevs hon av tankar som att ”jag 

måste ju jobba” (Johanna) därför agerar hon utefter att ” jag kan köra på lite till, det har ju 

funkat att göra så innan”(Ann).  

 

Sjukskrivningen var ju bara tre veckor i taget. Som jag minns det försökte jag bara att kämpa så att 

jag skulle kunna böra jobba efter de där tre veckorna. Jag behövde ju komma tillbaka till jobbet. 

(Johanna) 

 

När idealtypen träder in i fasen nyorientering sker det en förändring hos idealtypen. 

Idealtypen börjar använda sig av strategierna ”jag tar en sak i taget”(Ann), ”jag tar fler 

pauser” (Johanna) och att ”jag har nu förstått hur viktigt det är för kroppen med 

regelbundenhet som mat och sovtider”(Ann).  
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Till folk som är stressade och mår dåligt och som är på väg att bränna ut sig så brukar jag alltid 

säga att äta, sova och göra saker på regelbundna tider är viktigt. Jag försöker leva efter det själv. 

Jag har perioder när jag orkar väldigt lite och då är det i princip att jag sköter mitt jobb och jag 

sköter maten och sömnen. Sedan gör jag inte så mycket mer. Det får räcka, då är det bara så. 

(Johanna) 

 

Strategierna för samtliga stadier sammanfattas nedan.  

Förstadier Diagnos Nyorientering 

Ökar arbetstempot Upphör med lönearbete 

(sjukskrivning) 

Aktivt planerar aktiviteter 

Utför aktiviteter trots brist på ork 

och återhämtning 
 Prioriterar återhämtning 

 

7.1.2. Hemarbete 

Idealtypen beskriver sin situation kring hemarbete som att ”jag jobbar 100 % även hemma” 

(Johanna). Idealtypen menar att ”det är full fart hela tiden. Det är bara att bita ihop och köra.” 

(Ann).  

 

På grund av många dagar med smärta får jag inget gjort hemma. När jag sedan mår bra vill jag ta 

igen allt och gärna ligga steget före innan nästa migränattack kommer. Jag inser nu att det leder till 

stress och att jag sällan är här och nu i mina tankar, varken på jobbet eller hemma. (Ann) 

 

När idealtypen drabbas av diagnosen utmattningssyndrom beskriver hon att: 

 

Jag orkade ingenting de första månaderna, orkade knappt upp ur soffan. Det är svårt att sätta sig in i 

för man säger att man inte orkar men det är inte för att man är lat, jag orkar inte, jag kan liksom 

inte. Och sen får man det här ständiga dåliga samvetet att man bör göra någonting, men man orkar 

inte. (Anna) 

 

I fasen nyorientering använder idealtypen strategierna att ”jag avbryter och vila vid behov nu” 

(Ann) och ”jag gör en sak i taget och gör allt långsamt och mer närvarande”(Ann). Vidare 

beskriver idealtypen att ”jag delar upp det så att jag gör någonting varje dag. Något litet som 

till exempel idag tvättar jag” (Johanna). 

   Strategierna för samtliga stadier sammanfattas nedan. 

 

7.1.3. Fritidsaktiviteter  

Idealtypen tränar mycket och hon beskriver att:  

 

Förstadier Diagnos Nyorientering 

Ökar tempot Upphör med aktiviteter Aktivt planerar fritiden 

Utför aktiviteter trots brist på ork 

och återhämtning 

 Prioriterar återhämtning 
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Jag kan känna stress om jag inte kommer upp i det antal träningspass per vecka som jag vill. Jag 

har då en känsla av att ligga efter och vill ta igen det. Istället för att acceptera att jag inte orkar 

och låta det vara så. (Ann) 

 

När idealtypen drabbas av diagnosen utmattningssyndrom beskriver idealtypen att ”jag orkade 

inte läsa”(Ann) och ”jag orkade inte träffa någon”(Johanna). Idealtypen beskriver att ” jag 

orkade inte med några fritidsaktiviteter”(Anna). 

 

Första veckan när jag på riktigt insjuknade så låg jag på en madrass en hel vecka och orkade 

ingenting. (Johanna) 

 

 I nyorienteringsfasen att planerar idealtypen fritidsaktiviteter beroende på ork. 

 

Nu känner jag mig mer stresskänslig och klarar inte att ha mycket uppbokat. Måste alltid ha en 

vilodag innan och efter händelser som typ kalas, tjejmiddag och så vidare. Jag kan även nu få 

stresspåslag med hög puls fast jag vilar och känner mig lugn. Det som hjälper mig att komma till ro 

är mindfullness, andningsövningar, medicinsk yoga och långsamma promenader. (Ann) 

 

Strategierna för samtliga stadier sammanfattas nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.Analys 

7.2.1. Förstadier till utmattningssyndrom 

När idealtypen praktiserar lönearbete, hemarbete och fritidsaktiviteter använder hon sig av 

strategierna att öka tempot för att hon ska hinna med alla sina uppgifter och aktiviteter, vilket 

leder till att hon har svårigheter i att t.ex. ta raster och lunch på jobbet då organisationen inte 

ger utrymme för det (Ann). Arbetsplatsen erbjuder möjlighet att ta raster när arbetssituationen 

ger utrymme för det, vilket det sällan gör då idealtypen ofta få avbryta sin måltid för att ta en 

patient (Ann). Jansson 2003, Eriksson 2009, Gellis 2001och Theorell och Karasek 2003) 

menar att inom lönearbete kan exempel likt ovan påverka den psykiska hälsan negativt. Enligt 

Savaya et. al. (2011) samt Socialstyrelsen (2003) är det vanligt förekommande att personal 

inom människovårdande yrken har en arbetssituation och en arbetsbelastning påverkar deras 

mående negativt och som kan leda till utmattningssyndrom.  

Förstadier Diagnos Nyorientering 

Utför aktiviteter trots 

brist på ork 

Upphör med 

aktiviteter 

Aktivt planerar 

fritidsintressen 

  Prioriterar 

återhämtning 
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    Utifrån Lazaruz och Folkman (1984) teori om coping tolkar jag idealtypens strategier att 

höja tempot och utföra arbete och aktiviteter utan ork och återhämtning, utifrån att hon har 

gjort en primary appraisal där hon bedömer situationen som att hon måste hinna utföra 

uppgifter/ aktiviteter, vilket leder till att hon i secondary appraisal väljer att hantera 

situationen genom att t.ex. öka tempot. Idealtypen gör ingen omvärdering av situationen. 

Enligt Storey och billingham (2001) och Astvik och Melin (2012) är det vanligt att personer i 

likande situationer använder sig av strategin socialt stöd, alltså tar hjälp från andra i 

omgivningen, tar ledigt vid behov eller ges möjlighet till tillräckliga personalresurser och 

handledning. Enligt Idealtypen ges inte möjlighet till denna strategi inom t.ex. lönearbetet då 

hon beskriver att chefen ifrågasätter varför hon inte utför fler arbetsuppgifter under dagen, 

t.ex. tar emot fler patienter (Anna). Idealtypen ges därmed inte möjlighet att från 

arbetsgivarens sida få möjlighet att använda strategin socialt stöd, men å andra sidan 

föreligger inget hinder för att idealtypen eventuellt skulle kunna tagit hjälp av kollegor eller 

samtalat med chefen kring den rådande situationen för att få stöd eller handledning. 

Idealtypen väljer att istället använda sig av motsatsen till strategin socialt stöd som Astvik och 

Melin (2012) talar om utan höjer istället arbetstempot för att hinna med. Vidare menar jag att 

det utifrån Foucault (2003) teori om makt skulle kunna vara möjligt att chefens ifrågasättande 

inte grundar sig i att hon bör höja arbetstempot då syftet skulle kunna vara att chefen önska få 

ökad kunskap kring den rådande arbetssituationen, men idealtypen väljer att tolka chefens 

agerande utifrån rädslan att bli straffad i form av avsked eller att stigmatiseras med attribut 

som t.ex. att vara lat och en dålig kurator. För att undvika dessa attribut väljer idealtypen att 

höja arbetstempot för att leva upp till självbilden av att vara en duktig kurator och 

arbetstagare. Det skulle enligt forskning kunna förklaras utifrån Ericsson (2004) påstående om 

att personer ofta ställer höga krav och förväntningar på sig själva för att prestera bra på 

lönarbetet.  

Eftersom idealtypen tycks premiera att anses vara en duktig och bra kollega och arbetstagare 

prioriterar hon därmed bort sin hälsa och sitt mående då detta försämras och leder mot 

diagnosen utmattningssyndrom. Jag menar därför att idealtypen har stannat i de inledande 

stadierna av coping, nämligen primary och secondary appraisal. Det anser jag eftersom hon 

fortsätter enligt samma strategier utan att omvärdera situationen enligt reappraisal. Jag tolkar 

därmed situationen som att idealtypen befinner sig på steg 1 och 2 av normtröskeln och hon 

tenderar att välja strategier som verkar för att hon ska uppnå önskade normer som att vara en 

god arbetare och arbetskamrat. Jag menar därmed att idealtypen utifrån att upprätthålla 

strategier enligt steg 1 och 2 i normtröskeln i syfte att leva upp till normer för en duktig 
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kurator, utövar en hög grad av självdisciplin, då inga tankar finns på att omvärdera 

situationen.  

 
7.2.2. Diagnosen utmattningssyndrom 

Idealtypen använder liknande strategier inom samtliga områden lönearbete, hemarbete och 

fritidsaktiviteter när hon drabbas av diagnosen. Idealtypen beskriver att hon inom lönearbete 

inledningsvis inte vill bli sjukskriven då hon känner en ansvarskänsla mot både arbetsgivare, 

klienter och kollegor (Sara). Jag tolkar det som att idealtypen hellre vidmakthåller tidigare 

strategier som att höja tempot och arbeta trots brist på ork än att prioritera sitt mående. Jag 

tolkar det som att det likt Foucault (2003) beskrivning om positiva attribut rör sig om att 

idealtypen premierar sin självbild där positiva attribut som att vara en ansvarstagande 

arbetstagare och kollega är viktigare än hennes hälsa. Idealtypen beskriver en liknande bild 

även inom området hemarbete där hon menar att hon får dåligt samvete om hon inte utför 

hushållssysslor. Likt exemplet med lönearbete tolkar jag det som att idealtypen vill uppnå en 

positiv självbild i form av att t.ex. ha ett välskött hem. För att upprätthålla den egna 

självbilden av att ha ett välskött hem och där hon tillskrivs positiva attribut (Foucault, 2003) 

som t.ex. duktig och bra, väljer idealtypen att i förstadiet till utmattningssyndrom att använda 

strategin att utföra arbete trots brist på ork. I stadiet utmattningssyndrom tycks en önskan om 

att fortsatt agera efter den strategin vara önskvärd. Jag tolkar det som att idealtypen 

fortfarande befinner sig i Lazarus och Folkmans (1984) faser primary och secondary appraisal 

då någon omvärdering av situationen och hennes mående inte tycks vara aktuell när hon 

beskriver att hon får dåligt samvete (Sara) och att hon har svårt att acceptera att hon inte orkar 

(Johanna). Min tolkning av situationen är att det främst är symptomen från diagnosen 

utmattningssyndrom som är den bakomliggande orsaken till att idealtypen efter ett tag 

tillämpar strategin att upphöra med samtliga aktiviteter inom alla områden. Därmed menar jag 

att idealtypen fortfarande befinner sig i steg 1 och 2 av normtröskeln. Rädslan för att utsättas 

för straff och stigmatisering (Foucault, 2003) är större än viljan att prioritera sitt mående.  

 

7.2.3. Nyorientering 

I fasen nyorientering börjar en förändring att ske hos idealtypen inom samtliga områden, 

lönearbete, hemarbete och fritidsaktiviteter. Jag menar att det tydligt sker en förändring då 

idealtypens tidigare strategier förändras utifrån att hon har utfört en omvärdering, reappraisal 

(Lazarus & Folkman, 1984), av den rådande situationen och agerar därmed utifrån nya 

strategier. Idealtypen agerar i motsatts till tidigare utifrån strategier som att sova, äta och vila 



  

 23  

regelbundet (Ann och Johanna) inom samtliga områden. Tidigare menade idealtypen att 

organisationen inte gav utrymme för att ta pauser och lunch (Ann), medan nu har en 

förändring skett som gör att idealtypen aktivt gör valet att äta och pausa trots att 

förutsättningarna på arbetet är desamma.  

   Inom området fritidsaktiviteter väljer idealtypen att agera utefter strategin att planera sin tid 

beroende på ork och hon väljer att utföra lugna aktiviteter som leder till ett positivt mående. 

Jag tolkar det som att en önskan om balans inom samtlig områden växer fram hos idealtypen, 

vilket enligt forskning anses viktigt (Ericsson, 2004). Omvärderingen och förändringen som 

idealtypen utför enligt copingfasen (Lazarus & Folkman, 1984), väljer jag att tolka som att 

idealtypen tar ett kliv över normtröskeln. Jag anser att idealtypen tar ett kliv över 

normtröskeln då hon efter att ha utfört en omvärdering likt reappraisal (Lazarus och Folkman, 

1984). Är symptom från diagnosen som t.ex. brist på ork, försämrat minne och 

koncentrationssvårigheter den främsta anledning till förändring av strategier eller är det så att 

idealtypen har omvärderat de normer och positiva attribut (Foucault, 2003) som finns i 

samhället som hon tidigare funnit eftersträvansvärda? Vad beror det i så fall på, kan det vara 

så att hon inte längre finner dessa normer eftersträvansvärda eller är det helt enkelt ett sätt att 

överleva och bli fri sjukdomen? Jag tolkar det som att självdisciplinering för att definieras 

som t.ex. duktig kurator fortfarande sker, men det sker inte längre på bekostnad den psykiska 

hälsan och därmed menar jag att graden av självdisciplinering har minskat i förhållande till 

tidigare.  

 

7.3. IDEALTYP 2 ”den duktige” 

7.3.1. Lönearbete 

Idealtypen beskriver att ”jag pressade mig själv till att vara duktig och perfekt”(Carolin). 

Vidare beskriver idealtypen mig själv som att ” Jag är ett kontrollfreak, jag ska ha kontroll på 

allt ” (Hanna) och ”jag tar gärna på sig extra arbetsuppgifter”(Cecilia).  

 

Det fanns inte i min värld att säga nej. För det första så misslyckas man inte och om jag sa nej hade 

jag ju misslyckats. Och på något sätt så kände jag mig sedd av min chef för hon tyckte att jag var 

duktig. Och den känslan att bli sedd var jag inte van vid. (Cecilia)  

 

Strategierna som idealtypen främst använder är att pressa sig själv till att prestera så bra som 

möjligt och helst uppnå ett stadie av perfektion. Detta sker genom att på egen hand klarar 

uppgifterna. 
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Bäst jag gör det själv så vet jag att det blir gjort. Duktig flicka syndrom skulle man kunna säg. 

(Karin) 

 

När idealtypen har insjuknat i diagnosen utmattningssyndrom upplever hon att ”jag orkar 

ingenting”( Hanna). Det leder till att idealtypen reagerar genom att: 

 

Jag var väldigt avig mot att bli sjukskriven och ville helt inte bli det. Jag var rädd att andra skulle 

tycka att jag var arbetsskygg och lat, men tillslut var jag ju tvungen att sjukskriva mig för jag 

orkade inte mer. Det var en lättnad sen när chefen sa att det är ambitiösa människor som drabbas av 

utmattning. (Carolin) 

 

Vårdkontakten resulterade i sjukskrivning samt att idealtypen har en stadigvarande 

samtalskontakt i form av t.ex. psykoterapeut. När idealtypen når nyorienteringsfasen 

beskriver idealtypen att ” jag har fått sänka kraven för det är inte möjligt att hinna 

allt”(Cecilia) och att ”jag måste inte prestera för att vara bra”(Hanna). Idealtypen 

menar att hon ber om hjälp från kollegor.  

 

Jag ber kollegor om hjälp nu och jag får hjälp, det känns jättebra att kunna be om hjälp. Ingen kan 

vara perfekt och det är skönt att tänka så ibland. (Cecilia) 

 

Vidare har idealtypen minskat sin tillgänglighet då hon uppger att hon inte längre tar arbetet 

med sig hem, utan försöker istället hitta en positiv balans mellan lönearbete och fritid.  

 

Jag vet inte ens om jag vill jobba heltid om jag ska vara ärlig. Jag tycker nog faktiskt att halvtid 

räcker bra för då finns det ändå balans mellan arbetsliv och hemmet samtidigt som jag faktiskt 

skulle kunna fundera på att ha fritidsaktiviteter. (Hanna) 

 

 Strategier för samtliga stadier sammanfattas nedan. 

 

7.3.2. Hemarbete 

Idealtypen beskriver att ”jag städade till perfektion” (Cecilia) Förväntningarna kom från 

henne själv.  

 

Jag ställde krav på mig själv. För att vara en bra mamma skulle det alltid vara rent och finnas 

nybakade bullar. Jag tokstädade när det skulle komma besök, vilket jag trodde va rätt för hemma 

hos min mamma har det aldrig funnits ett dammkorn. (Carolin)  

 

Förstadier Diagnos Nyorientering 

Pressar sig till att prestera Upphör med lönearbete 

(sjukskrivning) 

Sänker kraven  

Gör allt själv  Planerar aktiviteter/uppgifter 

och prioriterar återhämtning 
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Det fanns familjemedlemmar som ville bidra med sina resurser till hemarbetet, men 

idealtypen agerade utifrån att ”ingen fick hjälpa till även om de ville det”(Hanna).  

   När diagnosen blir ett faktum tvingas idealtypen att inse sina begränsningar då hon 

beskriver att ” jag orkade ingenting”(Carolin).  

 

Jag fick släppa på att göra allt själv och låta andra hjälpa till. Jag orkade inte, jag handlade och 

lagade mat eftersom han jobbade och barnen måste ju ha mat. Städ och tvätt gjorde jag, men allt tog 

så extremt lång tid. Bestämde jag mig för att tvätta en dag kunde jag inte boka in att handla mat 

eller något annat för tvätten tog all energi. (Hanna) 

 

I nyorienteringsfasen menar idealtypen att hon har fått ändrar sitt tankesätt, vilket har 

resulterat i att hon har sänkt kraven på sig själv angående hushållssysslor. En ny strategi för 

att ta hand om hemarbetet har växt fram då idealtypen menar att: 

 

Jag kan få andas och få avlastning, jag är ingen dålig mamma för det. Det måste inte alltid vara 

städat och det känns okej att be om hjälp med barnen så att jag får vila en stund ibland. (Carolin) 

 

Nu får man hjälpa till. Barnen har lärt sig att tvätta, lärt sig tvättmaskinen och hjälper mig att tvätta 

nu. Sambon får hjälpa till med sånt som jag inte har tillåtit att han har hjälpt till med förut. (Hanna) 

 

Strategierna för samtliga stadier sammanfattas nedan. 

Förstadier Diagnos Nyorientering 

Pressar sig själv att prestera Upphör med aktiviteter Sänker kraven 

Gör allt själv Tar emot hjälp Tar emot hjälp 

 

7.3.3. Fritidsaktiviteter 

Idealtypen beskriver att ”jag var extremt dålig på att tänka på mig själv och på att göra saker” 

(Hanna). Idealtypen beskriver att tiden inte räckte till för att ha några fritidsintressen, men 

menar även att det inte alltid fanns ork och energi till de aktiviteter som hon ägnade sig åt, 

vilket då innebar att hon då pressade sig själv till att orka och prestera.  

 

Då tänkte jag att jag inte hinner. Idag tänker jag att det hade jag visst gjort, men jag hade fått 

prioriterat på ett annat sätt. Men just då så kände jag att jag bryr mig inte, jag ha inga intressen. Jag 

har ju barnen som har aktiviteter, jag har ju hemmet och jobbet och det var mina fritidsintressen 

eftersom jag inte hade några andra. (Cecilia)  

 

När idealtypen drabbas av diagnosen utmattningssyndrom beskriver idealtypen att ”jag orkade 

inte träna”(Hanna), och ”jag orkade inte läsa”(Carolin), vilket leder till att idealtypen upphör 

att utöva ovan nämnda aktiviteter. Idealtypen upplever att ”jag orkade inte med kraven längre 

och jag orkade inte träffa någon eller umgås med någon”(Cecilia).  
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   I nyorienteringsfasen menar dealtypen att hon har fått ökad medvetenhet kring att tidigare 

strategier har lett till negativt mående och menar att hon ”nu har jag börjat strunta i vad andra 

tycker och tänker om mig, även om det kan vara svårt ibland” (Carolin) .  

 

”Jag har blivit bättre på att planera min fritid eftersom jag verkligen känner efter vad jag vill och 

inte vill göra. Jag har till och med fritidsintressen nu”(Cecilia). 

 

Strategier för samtliga stadier sammanfattas nedan.  

Förstadier Diagnos Nyorientering 

Tänker på andra före sig själv Upphör med aktiviteter Planerar aktiviteter 

Pressar sig själv att prestera   Prioriterar återhämtning 

 

7.4. Analys 

7.4.1. Förstadier till utmattningssyndrom  

Idealtypen beskriver att hon har ett kontrollbehov samt att hon vill prestera till perfektion, 

vilket innebär att hon t.ex.tar på sig extra arbetsuppgifter inom lönearbetet, hon städar flera 

dagar innan ett besök och att hon inte har några egna fritidsintressen eftersom tiden inte räcker 

till (Cecilia, Hanna & Carolin). Ovan nämnda strategi lyfts fram inom forskning som en 

strategi som kan leda till utmattningssyndrom då det skapar en inre konflikt mellan vilja, ork 

och att hinna med olika uppgifter och aktiviteter (Ericsson, 2004; Allvin, 2006; Hallsten et. al, 

2002; Aronsson et. al, 2010). Idealtypen menar att när hon presterar positivt upplever hon att 

hon blir sedd ur en positiv synvinkel av t.ex. chefen. Vidare menar hon att det inte är någon 

utifrån som ställer krav eller höga förväntningar på henne utan hon menar att de kommer från 

henne själv, men beskriver å andra sidan att hennes barndom har lärt henne att det är positivt 

att prestera så bra som möjligt t.ex. hade hennes mamma aldrig ett dammkorn hemma 

(Carolin). Jag menar att det är intressant att idealtypen å ena sidan menar att kraven kommer 

från henne själv, men å andra sidan menar hon att hon tillförskaffat sig detta tankesätt genom 

sin uppväxt. Min tolkning är att idealtypen är övertygad om att kraven kommer från henne 

själv då hon inte hör någon ur omgivningen högt uttala kraven som ställs på henne. Å andra 

sidan menar jag att kraven kan grunda sig i den maktapparat som samhället utgör i form av att 

människor definieras och tillskrivs olika etiketter som kan ha positiva eller negativa attribut 

(Foucault, 2003). För att idealtypen ska kunna upprätthålla en positiv självbild där hon 

tillskrivs positiva attribut som t.ex. att vara en bra mamma eller duktig maka, använder hon 

sig av strategier som i detta fall är att pressa sig själv att prestera bra och att göra allt själv. 

För att klara av att prestera enligt hennes uppfattning av perfektion skapar hon ett 

kontrollbehov för att kontrollera olika situationer inom områdena lönearbete, hemarbete och 
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fritidsaktiviteter. Viljan att prestera och strävan efter att tillskrivas en etikett med positiva 

attribut kan grunda sig i en rädsla för stigmatisering, vilket kan uppstå om hon tillskrivs en 

etikett med negativa attribut som t.ex. att vara lat, arbetsskygg eller en dålig mamma.  

   Utifrån Lazarus och Folkmans (1984) teori om coping tolkar jag idealtypens val av 

strategier som att hon befinner sig i faserna primary och secondary appraisal, alltså steg 1 och 

2 i normtröskeln. Jag bedömer att hon befinner sig i primary då hon i ett inledande skedde 

värdesätter att försöka uppnå perfektion och att ha kontroll över situationen. Utifrån den 

bedömningen väljer idealtypen att agera i fasen secondary appraisal (Lazarus och Folkman, 

1984) genom att ta på sig extra arbetsuppgifter. Idealtypen håller kvar vid detta agerande 

under en lång period utan att omvärdera om det hon gör är bra för henne. Att upprätthålla 

självbilden, indirekt normer, blir viktigare än att använda strategier som leder till 

återhämtning och god psykisk hälsa, därav befinner hon sig enligt min tolkning på steg 1 och 

2 i normtröskeln.  

 

7.4.2. Diagnosen utmattningssyndrom 

Inledningsvis är idealtypen negativ till att sjukskriva sig och att upphöra med samtliga 

aktiviteter inom de olika områdena lönearbete, hemarbete och fritidsaktiviteter, men 

omvärderar situationen genom reappraisal (Lazarus & Folkman, 1984) och inser att strategin 

att söka hjälp samt sjukskrivning kan vara positivt för henne. Å andra sidan tänker jag att 

eventuellt har idealtypen inte omvärderat situationen enligt reappraisal (Lazarus och Folkman, 

1989) då jag menar att en avgörande faktorn till att idealtypen söker hjälp främst kan vara att 

hennes kropp, men framförallt hjärna säger stopp och att symtomen av utmattningssyndromet 

blir den avgörande orsaken till att idealtypen söker hjälp. Enligt Astvik och Melin (2012) är 

det förekommande att personal inom människovårdande yrken använder sig av strategin 

socialt stöd, vilket innebär likt beskrivning ovan, att idealtypen i detta fall söker professionell 

hjälp och stöd av anhöriga.  

   Eftersom idealtypen beskriver att hon är tveksam inför sjukskrivning och upphörande av 

aktiviteter (Carolin), men använder strategin socialts stöd (Astvik & Melin, 2012) tänker jag 

att idealtypen är på väg att ta ett kliv över normtröskeln, men inte fullföljer klivet fullt ut. Min 

tolkning är att idealtypen står kvar med ena benet påsteg 1 och 2 och med det andra benet 

över tröskeln på väg mot steg 3 och 4 i normtröskeln. Idealtypen visar inga tendenser till att 

ha omvärderat sina normer och sin strävan mot att tillskrivas etiketter med positiva attribut 

(Foucault, 2003) som t.ex. duktig medarbetare eller en bra mamma, då hon t.ex. uppger att 

hon blev lättad av att chefen sagt att det är ambitiösa människor som drabbas av 
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utmattningssyndrom (Carolin), vilket även forskning visar enligt Sandström (2010). Hon visar 

även en fortsatt rädsla för att tillskrivas etiketter med negativa attribut som t.ex. lat och 

arbetsskygg (Carolin). Jag ställer mig frågande om det kan vara möjligt att hon upphör med 

aktiviteter p.g.a. att symptom från utmattningssyndrom leder till att hon inte längre orkar 

upprätthålla en positiv självbild?  

 

7.4.3. Nyorientering 

I nyorienteringsfasen menar idealtypen att hon har kommit till insikt och inser att hon måste 

sänka kraven på sig själv samt att det inte är möjligt att prestera på en nivå av perfektion 

(Cecilia). Hon kommer till insikt med att hon prioriterar sin hälsa högre än t.ex. lönearbetet 

och menar att hon har gjort reflektionen att hon eventuellt inte vill arbeta heltid framöver utan 

att det räcker med att arbeta deltid för att hon ska få en balans mellan arbete och fritid 

(Hanna), vilket även forskning menar är viktigt (Ericsson, 2004). Astvik och Melin (2012) 

menar att en strategi som kan användas inom lönearbetet är att personen i fråga väljer att 

kompensera den höga arbetsbelastningen genom att sänka kraven i arbetet. De menar att det 

kan leda till en inre konflikt p.g.a. viljan att prestera bra, men efter att idealtypen har börjat 

agera utefter strategin att sänka kraven uppger hon inte att hon har en inre konflikt utan 

snarare att hon mår bra av strategin. Vidare menar idealtypen att hon inte längre bryr sig om 

vad andra tycker och tänker om henne. Jag tolkar det som att idealtypens tidigare oro för att 

stigmatiseras utifrån etiketter med negativa attribut (Foucault, 2003) som t.ex. arbetsskygg 

eller som en dålig mamma, har förändrats då hon sänker kraven och tar emot hjälp från 

omgivningen. Jämfört med min tolkning från stadiet av diagnosen utmattningssyndrom där 

idealtypen enligt min mening stod med vartdera benet om normtröskeln så menar jag att i 

fasen för nyorientering tar idealtypen fullständigt klivet över tröskeln med båda sina ben. Jag 

menar det eftersom idealtypen aktivt och på ett medvetet plan väljer att agera efter strategier 

som hon upplever påverka henne mående i en sund och positiv riktning, vilket t.ex. innebär att 

hon använder sig av strategin att planera aktiviteter och prioritera återhämtning. Utifrån min 

tolkning av klivet över normtröskeln befinner sig på steg 3 där hon har omvärderat 

situationen, enligt reappraisal (Lazarus & Folkman, 1984). 
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7.5. Idealtyp 3 ”jag mår bra” 

7.5.1. Lönearbete Idealtyp 3  

Idealtypen beskriver situationen inom lönarbetet som att ”jag upplevde mig inte stressad även 

om jag nu förstår att jag nog var det” (Karin). Idealtypen förnekar sitt mående för sig själv 

och andra samt menar att hon inte är utmattad.  

 

Sjuksköterskan säger till mig att sätta mig ner och säger hör du själv när du berättar om din 

jobbsituation och hur du lever ditt liv? Men jag såg inte det, jag var i total förnekelse. Sen frågade 

läkaren hur länge jag vill vara sjukskriven. Okej två veckor kunde jag tänka mig att vara hemma. 

Då hinner jag sova igen det och då hinner jag ta igen den tiden jag hade missat. Han sjukskrev mig 

i två veckor och jag kom tillbaka. Jag var inte ett skit bättre. (Karin)  

 

Det har funnits några personer runt omkring mig som frågat om jag har för mycket att göra på 

jobbet. Jag har oftast avfärdat det eller sagt saker i stil med att jo det är lite mycket nu men det blir 

snart lugnare. (Lii) 

 

När utmattningen blir ett faktum väljer idealtypen att hävda att hon inte är sjuk. 

 

Jag är inte sjuk, jag kan fortsätta jobba om jag bara få sova lite bättre, och jag behöver absolut inte 

gå till läkaren. Dom kommer ändå bara säga till mig att det inte är något fel på mig. Dom kommer 

undra varför jag söker läkarvård och så kommer det ha varit helt i onödan och bara pinsamt. (Elsa) 

 

Trots att idealtypen inledningsvis förnekar att hon lider av utmattning tvingas hon tillslut att 

sjukskriva sig.  

 

Jag insåg att jag nyss hade ringt och sjukanmält mig, men jag visste inte vem jag hade pratat med 

eller vad jag hade sagt mer än att jag kommer inte. Efter det kom jag inte tillbaka till jobbet, jag var 

tvungen att träffa en läkare och blev sjukskriven. (Elsa) 

 

I nyorienteringsfasen upplever idealtypen att ”jag har fått en ökad förståelse för att tidigare 

beteende lett till stress och utmattningen” (Karin). Vidare menar idealtypen att ” jag har lärt 

mig att lyssna på kroppen och ta varningssignalerna på allvar” (Lii). 

 

Jag är en sån som alltid har jobbat med dörren öppen och det har alltid varit full rulle. Där måste 

jag säga att det har blivit betydligt bättre. Jag stänger dörren på ett annat vis på mitt arbete. Jag 

avsätter tid för dokumentation vilket jag var dålig på innan och jag försöker att hitta hål i systemet 

eller luckor i systemet. Det kan vara helt okej att stänga dörren och sitta i fåtöljen i 15 minuter 

själv. Jag ser det som en överlevnadsstrategi. (Karin) 

 

En form av nyorientering äger rum och personen tycks omvärdera sina tidigare strategier för 

att hantera lönearbetet, istället för att ignorera sitt mående försöker idealtypen att hitta 

strategier för att kunna lönearbete, men ändå må bra.  
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Strategier för av samtliga stadier sammanfattas nedan.  

 

7.5.2. Hemarbete 

Idealtypen beskriver att hon har upplevt stress i samband med hemarbete men hon förnekar att 

det har påverkat hennes mående negativt.   

 

Framför allt har det stressande varit det ständigt pågående arbetet i hemmet med tvätt, matlagning, 

läxläsning och städ som ställt mot det faktum att vi har ett hus som är i behov av en hel del fix. En 

klassisk fälla jag hamnat i, mitt i livet när karriären går som bäst, barnen behöver mig ganska 

mycket, samt ett ganska nytt förhållande. Då köper man sig ett renoveringsobjekt och tänker att det 

ska gå bra. (Lii)  

 

När diagnosen blir ett faktum menar idealtypen att” jag har kommit till insikt med att det ända 

som funkar är att vila” (Karin). Vidare menar idealtypen att hushållssysslorna har kunnat 

genomföras under förutsättningen att hon får möjlighet att vila.  

 

Det funkade så länge jag fick vara hemma inom mina fyra väggar. Jag har ju inte varit så sjuk att 

jag har blivit sängliggande. Jag har gått upp på morgonen och haft mina rutiner, gått upp och ätit 

frukost, tagit in promenad och varit ute 2-3 timmar i skogen sen har jag lagat mat och så bara för att 

hålla mig uppe. Däremot har jag startat upp med matkasse för jag orkar inte gå och handla. (Karin) 

 

I nyorienteringsfasen får dealtypen insikt i att ”jag måste hushålla med energin” (Elsa). 

Vidare menar idealtypen att ”nu känner jag efter och lyssnar mer på kroppen och gör bara det 

jag orkar” (Elsa).  

 

Nu använder jag mig av samma strategi hemma som på jobbet. Känner efter, gör lite mindfullness. 

Säger till när jag behöver hjälp. (Lii) 

 

Idealtypen hushåller med energi och att lyssna på sin kropp. 

 

Strategier för samtliga stadier sammanfattas nedan. 

Förstadier Diagnos Nyorientering 

Förnekar sitt mående Ger utrymme för 

återhämtning 

Uppmärksam på symptom 

  Ger utrymme för 

återhämtning 

 

Förstadier Diagnos Nyorientering 

Förnekar sitt mående för sig 

själv och andra 

Upphör med lönearbete 

(sjukskrivning)  

Uppmärksam på symptom 

  Prioriterar utrymme för 

återhämtning 
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7.5.3. Fritidsaktiviteter 

Idealtypen beskriver att fritidsaktiviteter tog en stor plats i hennes liv och att hon inte tänkte 

på att det kan påverka hennes psykiska hälsa.  

 

Ju mer jag jobbade desto mer tränade jag och jag jobbade väldigt mycket under den perioden. Jag 

kan ju se nu att det var ett helt sjukt beteende. Jag tyckte att det var lite mysigt att jag kom till 

träningslokalen och endorfinerna nästan drog igång innan passet ens hade börjat och med facit i 

hand så är det nog ett flyktbeteende. Det satte ju igång varenda sensor i kroppen på mig. Det tyckte 

jag att det är ju jättebra. (Karin) 

 

Idealtypen menar att när utmattningen blev ett faktum insåg hon att ”jag måste vila för att bli 

frisk” (Elsa).  

 

Jag orkade inte umgås med någon annan än min sambo och ibland min mamma. Jag deltog vid 

högtider och kalas med familjen, men jag var aldrig riktigt närvarande. Jag satt mest och stirrade ut 

i tomma luften och hängde inte alls med i vad som sas i konversationer. Det funkade bäst när jag 

fick vara hemma i lugn och ro (Elsa) 

 

Idealtypen beskriver att ”det är svårt att acceptera att orken inte finns” (Karin). 

 

Jag är ju fortfarande inte den jag var tidigare och jag kommer ju aldrig att bli den jag var tidigare 

och det är ju en resa i sig. Frågan är ju också om jag vill vara den som jag var tidigare. Jag behöver 

lyssna på min kropp för jag kan ju få yrselattacker än idag.. Jag kan sätta mig ner och ta några 

djupa andetag. Jag vet att det är kroppens signaler att säga men hallå nu är det för mycket nu får du 

varva ner. Jag kan lyssna på det på ett annat sätt idag. (Karin) 

 

Vidare menar idealtypen att ”idag unnar jag mig mer egentid” (Elsa). 

 

Idag är det viktigt för mig att kunna njuta av min fritid. Jag vill ta vara på varje stund här och nu. 

Det har jag lärt mig av utmattningssyndromet och det känns rätt bra faktiskt. (Elsa) 

 

Strategier för samtliga stadier sammanfattas nedan. 

Förstadier Diagnos Nyorientering 

Utför aktiviteter trots 

avsaknad av 

återhämtning 

Upphör med 

aktiviteter 

Uppmärksam på 

symptom 

 Prioriterar 

återhämtning 

Prioriterar 

återhämtning 

 

7.6. Analys  

7.6.1. Förstadier till utmattningssyndrom 

Idealtypen beskriver att hon inom samtliga områden lönearbete, hemarbete och 

fritidsaktiviteter valde att förneka symptom på att hon var utmattad. Collins (2008), Astvik et. 
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al. (2012) och Bourassa (2009) menar att det är viktigt att vara uppmärksam på signaler och 

symptom som påvisar att det psykiska måendet inte är positivt. Vidare menar Larsson (2012) 

att återhämtning är viktigt för att människor ska må bra och att återhämtning bör ske på 

fritiden. Idealtypen förnekar symptom på utmattning när kollegor och anhöriga frågar hur hon 

mår (Lii & Karin). Utifrån Lazarus och Folkmans (1984) teori om coping tolkar jag 

idealtypens strategier att förneka symptom som att hon befinner sig i faserna primary och 

secondary appraisal (Lazarus & Folkman, 1984). Idealtypen gör en bedömning enligt primary 

appraisal att hon mår bra och att hon inte är utmattad, vilket leder till att hon enligt secondary 

appraisal använder sig av strategier att gå till jobbet även då hon inte har fått tillräckligt med 

återhämtning. Idealtypen omvärderar inte sin situation utan agerar konsekvent enligt primary 

och secondary appraisal (Lazarus och Folkman, 1984). Idealtypen befinner sig därmed i steg 

1 och 2 på normtröskeln.  

   Vidare beskriver idealtypen att hon tränar trots brist på ork samt att hon upplever en stress 

inom hemarbetet, men väljer att förneka att det påverkar hennes mående negativt, vilket jag 

tolkar som att idealtypen försöker att upprätthålla en positiv självbild (Foucault, 2003). Enligt 

min mening utövar idealtypen en form av självdisciplinering då hon agerar med strategier 

som leder till att hon tillskrivs etiketter med positiva attribut som t.ex. en duktig socialarbetare 

som gör ett bra arbete.  

 

7.6.2. Diagnosen utmattningssyndrom  

När idealtypen kommer till en gräns där hjärnan inte orkar mer och hon är utmattad väljer hon 

att förneka detta och är beslutsam att fortsätta lönearbetet. Hon menar att hon klarar av att 

jobba trots symptom som pekar på motsatsen (Elsa & Lii). Vidare menar idealtypen att hon 

inte vill söka professionell hjälp för sitt mående då hon menar att det är pinsamt och att hon 

inte är tillräckligt sjuk för att bli tagen på allvar (Elsa). Utifrån Foucaults (2003) teori om 

makt väljer jag att tolka idealtypen som en aktör i en maktapparat där hennes strategier är 

bundna av makt eftersom hon som person definieras utifrån olika positiva eller negativa 

attribut. Min tolkning är att enligt idealtypens egen självbild tillskriver hon sig en etikett av att 

vara frisk och arbetsför, vilket yttrar sig i form av att hon förnekar sitt mående. För att 

upprätthålla självbilden (Foucault, 2003) av att vara frisk väljer idealtypen att agera med 

strategier som att jobba istället för att t.ex. sjukskriva sig. Hon kommer dock tillslut till den 

gräns där hon inte kan fortsätta lönearbeta och hon tvingas att sjukskriva sig från lönearbetet. 

Min tolkning är att främsta orsaken till att hon blir sjukskriven inte beror på att hon har 

omvärderat situationen kring lönearbetet enligt strategin reappraisal (Lazarus och Folkman, 
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1984) utan menar att det snarare beror på att idealtypen tvingas att sjukskriva sig då 

utmattningen blir henne övermäktig. 

   Inom hemarbetet och fritidsaktiviteterna börjar idealtypen dock att i större uträckning få en 

ökad medvetenhet kring att hon är utmattad och är i behov av återhämtning. Idealtypen utför 

t.ex. hemarbete med reservation för att hon vilar när orken tryter. Inom fritidsaktiviteter 

upphör idealtypen med aktiviteter då hon menar att hon är i behov av att vila. Enligt min 

tolkning har idealtypen börjar omvärdera sin situation enligt Lazarus och Folkmans (1989) 

teori om coping och kommit till fasen reappraisal. För att beskriva var idealtypen befinner sig 

i fråga om normtröskeln så menar jag att idealtypen börjar närma sig ett kliv över tröskeln 

inom områdena hemarbete och fritidsaktiviteter, medan hon inom området lönearbete 

fortfarande befinner sig på steg 1 och 2 då hon önska upprätthålla den egna självbilden 

(Foucault, 2003) i form av att vara frisk.  

 

7.6.3. Nyorienteringsfasen 

När idealtypen kommer till stadiet av nyorientering sker det förändringar vad avser strategier 

hos idealtypen. Idealtypen får en ökad medvetenhet kring att tidigare beteende inom t.ex. 

lönearbetet har påverkat hennes psykiska hälsa och hon menar att hon numera är uppmärksam 

på symptom i större utsträckning både vad avser sig själv, men även andra (Karin och Lii). 

Collins (2008) och menar att det är viktigt att personal inom människovårdandeyrken finner 

strategier inom lönearbetet för att hantera stress och hög arbetsbelastning. Idealtypen börjar i 

nyorienteringsfasen att tillämpa positiva strategier för att hantera stress inom lönearbete som 

t.ex. att hitta utrymme för återhämtning. Utifrån Lazarus och Folkmans (1984) teori om 

coping, tolkar jag idealtypens nya strategier som att hon har gjort en omvärdering, reappraisal, 

av den rådande situationen då hon har omvärderat sitt tidigare agerande och aktivt försöker 

finna strategier för att må bra. Ökad medvetenheten om symptom gör att idealtypen aktivt 

anpassar sina fritidsintressen baserat på ork och mående. Min tolkning är att idealtypen i 

större utsträckning ägnar sin fritid åt återhämtning, vilket enligt Larsson (2010) och Ericsson 

(2004) är viktigt. Jag tolkar förändringen enligt reappraisal (Lazarus & Folkman, 1984) som 

att idealtypen har tagit klivet över normtröskeln och numera fokusera på sitt mående i större 

utsträckning än tidigare då hon främst premierade att genom självdisciplinering (Foucault, 

2003) definieras som frisk. Oron och rädslan för stigmatisering tycks ha minskat och 

idealtypen menar t.ex. att hon fortsatt kommer att värdera lönearbetet högt, men det får inte 

ske på bekostnad av hennes mående (Lii), vilket är omvärdering, reappraisal (Lazarus & 

Folkman, 1984) sedan tidigare. Vidare menar jag även att idealtypen visar tendenser till att 
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närma sig steg 4 defense reappraisal där hon omvärderar den tidigare negativa upplevelsen av 

diagnosen till något positivt då hon t.ex. unnar sig egen tid, vilket hon lärt sig av 

utmattningen.  

   Jag kommer att sammanfatta de olika strategierna och föra en vidare diskussion nedan under 

avsnittet Avslutande diskussion. 

8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

De olika strategierna som används av de olika idealtyperna påminner mycket om varandra och 

är i flera fall desamma. Samtliga idealtyper använder t.ex. strategierna att utföra aktiviteter 

trots avsaknad av återhämtning och att pressa sig själv till att prestera på ett eller annat sätt. 

Min tolkning är att samtliga idealtyper påverkas i hög utsträckning av de regler och normer 

som finns i samhället (Foucault, 2003). Det grundar jag i att idealtypen inledningsvis befinner 

sig på steg 1 och 2 av normströskeln, vilket jag menar beror på att de har ”fastnat” i den första 

värderingen av situationen primary appraisal samt secondary appraisal. I de faserna fokuserar 

idealtypen i stor utsträckning på att leva upp till normer, vilket grundar sig i att idealtyperna 

tillskrivs olika etiketter med positiva eller negativa attribut (Foucault, 2003). Min tolkning är 

att idealtypernas främsta fokus är att uppnår positiva etiketter där de tillskriva positiva attribut 

t.ex. en bra mamma. Denna strävan hos individen reproduceras hela tiden då det västerländska 

samhället enligt Foucault (2003) bygger på lagar och normer och där övervakning av att 

normer återföljs krävs för att samhället ska fungera enligt de förutsättningar som finns idag i 

form av t.ex. arbetslinjen. Tidigare har övervakningen enligt Foucault (2003) skett i form av 

att olika aktörer i samhället har utövat makt i form av att övervaka t.ex. arbetstagare. Foucault 

(2003) menar att denna övervakning har förskjutits till den enskilde individen, vilket jag anser 

blir tydligt i min studie då jag menar att idealtyperna i de inledande stegen av normtröskeln, 

steg 1 och 2 strävar efter att upprätthålla den egna självbilden av att vara t.ex. bra mamma, 

kunnig sjuksköterska eller sköta hemmet enligt perfektion. Det jag finner mest intressant i 

studien är att ett flertal människor drabbas av utmattningssyndrom, vilka jag har valt att 

studera, men alla drabbas inte av utmattningssyndrom trots att t.ex. arbetsbelastningen och 

tillgång till resurser kan se lika ut på en arbetsplats. Mina tankar går därför till Sandströms 

(2010) forskning där hon menar att personligheten hos individer kan vara en faktor som 

påverkar att vissa drabbas av utmattningssyndrom. Utifrån min tolkning av idealtyperna kan 

jag instämma i Sandströms (2010) påstående om personligheter då jag finner att 

respondenterna, idealtyperna, i studien beskriver sig som ambitiösa (t.ex. ”jag mår bra”), 
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ihärdiga (t.ex. ”jag har inget val”) och den pedantiske (t.ex. ”den duktige”). Vidare menar 

Ericsson (2004) att det är av vikt att det finns en balans mellan arbete och fritid och Aronsson 

et. al. (2010) talar om betydelsen av återhämtning.  

   Utifrån resultatet är det möjligt att påstå att samtliga idealtyper använder sig av strategin att 

upphöra med samtliga aktiviteter när de drabbas av diagnosen utmattningssyndrom. Min 

tolkning är att i vissa fall börjar idealtypen närma sig reappraisal då hon står med ett ben var 

sida tröskeln t.ex. idealtyp 2 ”den duktige”, medan t.ex. idealtyp 1 ”jag har inget val” fortsatt 

försöker att upprätthålla tidigare strategier för att hantera sin livssituation. Jag tolkar Lazarus 

och Folkmans (1984) teori om coping med de fyra faserna som en mycket bra strategi då den 

är relativt enkel att förstå utifrån beskrivningen av de olika faserna. Jag menar dock att de 

olika faserna relaterat till idealtyperna är mer komplex, då det inte finns en rak linje där 

idealtypen går från fas ett primary appraisal till fjärde fasen defense reappraisal. Min tolkning 

är att de olika idealtyperna överlappar varandra, vilket jag menar blir tydligt i exemplet där 

idealtyp 2 kliver över tröskeln med ett ben, men står kvar med det andra benet i tidigare 

stegen 1 och 2. Vidare menar jag att faserna inte endast överlappar varandra utan även att det 

finns möjlighet för idealtypen att ta ett kliv över normtröskeln för att sedan fall tillbaka till 

steg 1 och 2, vilket skulle kunna ske om idealtypen återinsjuknar likt den forskning som 

Sandström (2010) och Socialstyrelsen (2003) talar om angående en bevarad 

stressöverkänslighet.  

   I nyorienteringsfasen beskriver idealtyperna att de använder liknande strategi i form av att 

planera sina aktiviteter, t.ex. vilar dagen innan kalas, samt att de prioriterar och ger utrymme 

för återhämtning, t.ex. tar pauser och lunch på lönearbetet. Jag finner det intressant att denna 

omvärdering enligt reappraisal (Lazarus & Folkman, 1984) sker då det tycks väldigt avlägset i 

förstadiet till utmattningssyndrom. Idealtyperna beskriver att deras psykiska hälsa förbättras i 

form av sjukskrivning, terapi och olika former av avslappningsövningar som mindfullness och 

yoga. Jag ställer mig dock frågande till om det inte skulle kunna finns fler alternativ som 

skulle kunna innefattas inom rehabiliteringen? Vad händer om normer och självdisciplinering 

synliggörs för idealtyperna i ett tidigt skede av utmattningen? Skulle de omvärdera sin 

situation i ett tidigare skede, eller skulle de ta avstånd från att de själva utövar 

självdisciplinering? Det jag ställer mig kritisk till i Foucault (2003) teori om makt är att han 

menar att självdisciplineringen och den rådande maktapparaten finns och utövas i hög grad, 

men det tycks ske på ett omedvetet plan där makten inte blir synlig för de som själva utövar 

den. Enligt Foucault (2003) bygger hela det västerländska samhället på att beteenden i form 

av strategier reproduceras om och om igen, vilket innebär att det aldrig upphör. Om samhället 
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bygger på självdisciplinering, är det då möjligt att påstå att idealtyperna i detta fall har blivit 

utmattade p.g.a. samhällets struktur, och hur motverkar man i så fall att det drabbar fler? Går 

det att synliggöra maktapparaten och normer, men ändå bevara dem? Om samhället kräver att 

det finns en viss form av självdisciplinering (Foucault, 2003) hos alla människor, hur är det då 

möjligt att rehabilitera dessa människor genom att synliggöra tidigare negativt beteende och 

införa nya strategier som innebär att de sänker graden av självdisciplinering? Var går gränsen 

för vilken nivå som är lämplig för att utöva självdisciplinering, men ändå ha ett välfungerande 

samhälle? När uppnås gränsen för vad som är för hög grad respektive för låg grad av 

självdisciplinering? Vidare finner jag det även intressant att samtliga respondenter, utom en 

som jobbar 80%, arbetar heltid. Hade deras situation sett annorlunda ut om de hade arbetet 

deltid tidigare? En av idealtyperna uppger att hon har funderingar kring i att endast arbeta 

deltid för att få en bra balans mellan arbete och fritid, vilket är viktigt enligt Ericsson (2004).  

   Tidigare forskning menar att utmattningssyndrom som drabbar personal inom 

människovårdandeyrken ofta beror på arbetssituationen (Savaya et. al. 2011).  Idealtyperna i 

min studie väljer inte att lyfta fram dessa faktorer som främsta orsak till utmattningssyndrom. 

De beskriver istället att de använder liknande strategier inom samtliga områden, lönearbete, 

hemarbete och fritidsaktiviteter. Därför menar jag att det är av vikt att lyfta även dessa 

områden för att få en ökad förståelse för olika strategier som ligger till grund för fenomenet 

utmattningssyndrom som drabbar personal inom människovårdande yrken. Jag menar att det 

inte är tillräckligt att endast studera utmattningssyndrom utifrån lönearbetet som främsta 

orsak och menar därför att det krävs mycket mer forskning inom området för att de drabbade 

ska kunna erbjudas adekvat och evidensbaserad rehabilitering. Jag inledde studien med att 

beskriva att USA har startat projekt för att hitta former som minskar utbredningen av 

utmattningssyndrom (Agllians, 2010). Jag menar att liknande program skulle kunna vara 

lämpliga att starta i Sverige, men jag anser att de bör syfta till att arbeta utifrån individens 

totala livssituation och inte endast utifrån lönearbete. Enligt min mening har min förståelse för 

vilka strategier som används av människovårdande personal, inom områdena lönearbete, 

hemarbete och fritidsaktiviteter ökat. Jag har även fått en fördjupad kunskap i hur strategier 

förändras över tid då jag studerat strategier utifrån faserna förstadier till utmattningssyndrom, 

diagnosen utmattningssyndrom och nyorientering, men jag hoppas att det framöver kommer 

ytterligare forskning i ämnet. Det behövs enligt min mening för att kunna rehabilitera och 

hjälpa drabbade genom deras väg in och ut ur utmattningssyndrom och jag tror att en hjälp på 

vägen är att tydliggöra beteenden och vilka strategier som hjälper och stjälper.  
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10. Bilagor  

10.1. Bilaga 1 

 

                        

 

Informationsbrev  

 

Hej!  

Mitt namn är Emma och jag studerar socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag närma mig slutet på min utbildning och skriver därför mitt examensarbete. Jag har valt att 

skriva om personer inom människovårdande yrken som drabbas av utmattningssyndrom. 

 

Det finns ett stort antal människor som upplever stress i sin vardag där både arbete, fritid och 

hemarbete ska hinnas med. Stress kan i vissa fall leda till olika följdsjukdomar och där 

utmattningssyndrom är en följdsjukdom. Utmattningssyndrom leder ofta till att personen i 

fråga tvingas sjukskriva sig från sitt arbete. Studier visar att ett stort antal personer som 

drabbas av utmattningssyndrom ofta arbetar inom människovårdande yrken. Därmed har jag 

valt att rikta min kandidatuppsats mot personer som arbetar inom människovårdande yrken 

och hoppas kunna få ta del av deras upplevelser kring utmattningssyndrom.  

 

Jag har för avsikt att genomföra intervjuer med yrkesverksamma inom människovårdande 

yrken och för att få en bild av upplevelse kring utmattningssyndrom hoppas jag kunna 

intervjua ca 10st personer. Syftet med intervjuerna är att få ta del av yrkesverksamma 

personers upplevelser, erfarenheter och tankar kring att drabbas av utmattningssyndrom. 

 

För mitt minnes skull och för att citat från intervjupersonerna ska bli korrekt kommer jag att 

spela in intervjuerna och därefter transkribera dem (omvandla inspelningen till text). Allt 

material som samlas in under intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt och inga 

personuppgifter eller namn på arbetsplatsen kommer att skrivas ut. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas som empiri till min uppsats och kommer inte att användas i 

något annat sammanhang. När studien är genomförd kommer materialet från intervjuerna att 

raderas. För att studien ska genomföras på ett etiskt och korrekt sätt är deltagandet frivilligt 

och det finns möjlighet att avböja medverkan under hela processen. Vid ett avhopp kommer 

personen i fråga inte att utsättas för några påtryckningar eller dylikt för att de ska fortsätta sitt 

deltagande.  

 

Under intervjuerna kommer jag att ställa frågor, men det är upp till vara och en vad man vill 

svara på eller inte. Det är upp till den intervjuade personen att avgöra vad hen vill berätta. 

Intervjuerna kommer att vara ca 40- 60 minuter och kan avbrytas när som helst om den 

intervjuade önskar göra det. 
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Med detta informationsbrev frågar jag dig om att delta i min studie? Om du vill delta skulle 

jag uppskatta om du hör av du till mig så snart det är möjligt. 

 

Ha en trevlig dag. 

 

Vänligen 

Emma Sandgren    Handledare: Uffe Enoksson, lektor 

Mail: e.sandgren@icloud.com,   Mail: uffe.enokson@lnu.se 

Telefon: 0768- 67 31 37   Telefon: 0470-76 7497 

 

10.2. Bilaga 2 

Intervjuguide 

Allmän information 

 Berätta om dig själv 

- Ålder, familj, barn, fritidsaktiviteter? 

- Vad jobbar du med? 

- Hur länge har du jobbat på din arbetsplats?  

- Har du varit sjukskriven och i så fall hur länge har du varit sjukskriven?  

- Har du börjat arbeta igen? 

Arbete  

Beskriv hur det har varit innan och under diagnosen samt hur det är nu utifrån frågorna nedan.  

 Vad har du för yrkesroll? 

- Titel, arbetsuppgifter, arbetstider 

 Hur upplever du stress i ditt arbete?  

- Har arbetet varit en stressfaktor, utveckla och ge exempel 

 I vilka/ vilken situation har du upplevt stress på ditt arbete? 

- Vad beror det på, utveckla och ge exempel 

 Hur har du hanterat stress på arbetet?  

- Vilka strategier använder du, utveckla och ge exempel 

- Skulle du kunna göra/gjort på något annat sätt, utveckla och ge exempel 

- Upplever du att utmattningssyndromet har orsakats av arbetet, ge exempel och 

utveckla 

mailto:e.sandgren@icloud.com
mailto:uffe.enokson@lnu.se
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Hemarbete 

Beskriv hur det va innan och under diagnosen samt hur det är nu utifrån frågorna nedan.  

 Hur ser ditt hemförhållande ut i form av olika arbetsuppgifter? 

- Vem diskar, lagar mat, städar, tar hand om barnen  

- Hur ser arbetsfördelningen ut i familjen, utveckla och ge exempel 

 Hur upplever du stress i förhållande till hemmarbete?  

- Vilka situationer upplever du/ har du upplevt som stressande, utveckla och ge 

exempel 

 Hur hanterar du stress i hemmarbetet?  

- Vilka strategier använder du för att hantera stressen, utveckla och ge exempel 

- Skulle du kunna göra/ gjort på något annat sätt, utveckla och ge exempel 

- Upplever du att utmattningssyndromet har orsakats av hemarbetet, utveckla och ge 

exempel 

Fritidsaktiviteter  

Beskriv hur det har varit innan och under diagnosen samt hur det är nu utifrån frågorna nedan.  

 Hur spenderar du din fritid? 

- Fritidsaktiviteter, saker som du trivs med att göra, gör ofta 

- Hur mycket av din lediga tid upptar av olika fritidsaktiviteter? Utveckla, ge 

exempel 

 Hur upplever du stress i förhållande till dina fritidsaktiviteter? 

- Har du tid att genomföra alla du vill, hinner du med allt annat du vill, utveckla och 

ge exempel 

- Vilken/ vilka situationer upplever du som stressande, utveckla ge exempel 

 Hur hanterar du stress i förhållande till fritidsaktiviteter? 

- Vilka strategier använder du för att hantera stress, utveckla och ge exempel 

- Skulle du kunna göra/gjort på något annat sätt, utveckla och ge exempel 

- Upplever du att utmattningssyndromet har orsakats av dina fritidsintressen?  

Upplevd stress innan diagnosen  

 Hur upplevde du stress innan diagnosen utmattningssyndrom? 

- Hur hanterade du stress då, hur kändes det psykiskt/ fysiskt, utveckla och ge 

exempel 
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- Upplevde du att du var stressad och i så fal li vilka situationer, utveckla och ge 

exempel 

- Vilka strategier använde du för att hantera stress då, utveckla och ge exempel 

 Upplevde du att du fick någon hjälp eller stöd kring stress?  

- Av vem/vilka 

- I vilka situationer och på vilket sätt fick du hjälp, utveckla och ge exempel 

Upplevd stress efter diagnosen 

 Hur upplever du stress efter diagnosen utmattningssyndrom? 

- Hur hanterar du stress nu, utveckla och ge exempel 

- Upplever du att du är stressad nu, i så fall i vilka situationer, utveckla och ge 

exempel 

- Vilka strategier använder du dig idag för att hantera stress, utveckla och ge 

exempel 

 Upplever du att du får någon hjälp och stöd kring stress idag? 

- Av vem/vilka 

- I vilka situationer och på vilket sätt får du hjälp, utveckla och ge exempel 

 Hur ser du på framtiden?  

- Tror du att du kommer att bli helt fri från utmattningssyndromet? Utveckla och ge 

exempel 

- På vilket sätt har utmattningssyndromet påverkat dig och vilka erfarenheter tar du 

med dig från det? utveckla och ge exempel 

10.3. Bilaga 3 

 

Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom enligt Socialstyrelsen (2003).  

Samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav måste vara uppfyllda för att 

diagnosen ska kunna ställas. 

 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen 

har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer 

vilka har förelegat under minst sex månader. 

 

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad 

företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk 

belastning. 

 

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

samma tvåveckorsperiod: 
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1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

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

under tidspress 

3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4) Sömnstörning 

5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, 

magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet. 

 

D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion 

i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

 

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

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

hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom). 

 

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

samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som 

tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen. (Socialstyrelsen 2003, s. 9) 

 

10.4. Bilaga 4 

 

 
Figur 1. Figuren visar statistik över den ökning som 

har skett för personer med psykiska sjukdomar 

mellan åren 2005- 2012. Den blå linjen visar 

ökningen av psykiska sjukdomar. Källa: 

Försäkrningskassan (2014). 
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Figur 2. Cirkeldiagramet visar på antalet kvinnor som har varit sjukskrivna längre än 30 dagar 

i diagnos som grundar sig i stress och ångestsymtom. Källa: Försäkringskassan (2014). 

 

10.5. Bilaga 5 

 
Respondenter  Anna Ann Johanna Sara 

Ålder 48 år 48 år 36 år 45 år 

Civilstatus och barn Sambo, 0 barn Gift, 2 barn Ensamstående, 0 barn Ensamstående, 2 barn 

Utbildning Socionom Undersköterska Humanist Förskolelärare 

Yrke innan 
utmattningssyndrom  

Kurator ca 80 % Undersköterska 100 % Personlig assistent 
<100 % 

Förskolelärare 100 % 

Omfattning (%) av 
sjukskrivning akutfasen 

100 % 100 & 100 %  100 % 

Yrke och omfattning efter 
akutfasen 

Sjukskriven 100 %  
 
Plan att gå tillbaka 
till kurator 50 %  

Ska börja arbetsträna 
som undersköterska 
annan avdelning.  

Administrativ personal 
50 %  
 
Sjukersättning 50 % 

Sjukskriven 100 %  
 
Plan att gå tillbaka till 
Förskolelärare 

Fritidsintressen  Träna och yoga Promenera och träna Konst, resa, läsa, djur Styrketränar, husdjur 

Tabell 1. Tabellen beskriver de respondenter som tillhör idealtyp 1 ”jag har inget val”.  

 

Respondenter  Carolin Cecilia Hanna 

Ålder  38 år 50 år 41 år 

Civilstatus och barn  Sambo, 3 barn varav 2 med 
Npf * 

Ensamstående, 3 barn Sambo, 2 barn 

Utbildning 30hp inom npf. diagnoser Sjuksköterska  

Yrke innan utmattningssyndrom Barnskötare inriktning Npf. 
samt föreläsare inom Npf. 
100 % 

Undersköterska 100 %  Personlig assistent 70 % 

Omfattning (%) av sjukskrivning 
akutfasen 

100 % 100 %  100 % 

Yrke och omfattning (%) efter 
akutfasen 

Vill endast föreläsa. Nu 
sjukskriven 100% 

Sjuksköterska 100 %  Arbetstränar butik  

Fritidsintressen  Umgås med vänner, läsa Träna, fika,  meditera,  

Tabell 2. Tabellen beskriver de respondenter som tillhör idealtyp 2 ”den duktige”.  

 

 

48 600 st 

25 272 st 

7128 st 

Sjukskrivningar psykiska diagnoser (kvinnor) 

sjukskrivna övriga diagnoser

sjukskrivna inom
människovårdande yrken

sjukskrivna för stress och
ångestrelaterade syndrom
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Respondenter  Karin Lii Elsa 

Ålder 49 år 39 år 30 år 

Civilstatus och barn Gift, 2 barn Sambo, 2 egna barn och två 
bonusbarn 

Sambo, 0 barn 

Utbildning Socionom ???? Socionom 

Yrke innan utmattningssyndrom  Kurator 100 % Chef, Personalansvarig 100 
% 

Socialsekreterare 
100 % 

Omfattning (%) av sjukskrivning 
akutfasen 

100 % 50 % 100 % 

Yrke och omfattning (%) efter 
akutfasen 

Kurator 75 % Chef, Personalansvarig 75 % Kurator 100 %  

Fritidsintressen innan  Träna, skogen, yoga, 
mindfullness 

Laga kulinarisk mat, 
trädgård, måla 

Träna,  måla, naturen, yoga, 
mindfullness 

Tabell 3. Tabellen beskriver de respondenter som tillhör idealtyp 3 ”jag mår bra”.  

 

 

Tabell 4: Människovårdande yrken. Källa: Johansson, Dellgran & Höjer (2015). 
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