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Abstrakt 

Under tidsperioden 2010-2015 har diagnoser vilka kategoriseras som anpassningsstörningar 

och stressreaktioner, där utmattningssyndrom ingår, ökat med 119%. Tidigare forskning har 

relaterat utmattning till både faktorer i arbetslivet och privatlivet. Vidare är 

utmattningssyndrom mångfacetterat i dess manifestation med koppling till över hundra 

symtom. Syftet med denna studie var att beskriva drabbade individers upplevelser kring 

utmattningssyndrom/utmattningsdepression, och därmed erhålla fördjupad kunskap om 

subjektiva erfarenheter associerade med dessa diagnoser. Samplet bestod av ett 

tillgänglighetsurval av fem deltagare. Undersökningsmaterialet samlades in genom intervjuer 

och analysmetoden som användes var tematisk analys.  

 

I resultatet framkom att vägen till utmattningen såg olika ut för deltagarna, såväl faktorer i 

arbetslivet som privatlivet kunde kopplas till utmattningen. De mest förekommande symtomen 

var sömnproblem, känslighet för sinnesintryck och koncentrationssvårigheter. En brytpunkt då 

deltagarna kom till insikt om sitt tillstånd kunde identifieras hos varje deltagare. Resultatet 

visade att det bemötande och sociala stöd deltagarna upplevde från sin omgivning hade stor 

betydelse för utvecklandet av utmattning. Flertalet av deltagarna uppgav att de upplevde 

återhämtningstiden som otillräcklig. I nuläget saknas universell behandlingsform som fungerar 

för alla drabbade, då det finns en heterogenitet rörande utvecklingsförloppet bland individer. En 

förhöjd stresskänslighet som konsekvens av utmattning kan vara en orsak till ökad risk för 

framtida recidiv. 
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Abstract 

The category of diagnoses which include stress-related exhaustion disorder increased by 119 

% during the period of 2010-2015 in Sweden. Previous research has related exhaustion to 

factors both in work life and in private life. Furthermore, stress-related exhaustion disorder is 

multifaceted with links to over a hundred symptoms. The aim of this study was to describe the 

experiences of individuals affected by stress-related exhaustion disorder/depression, and 

thereby obtain in-depth knowledge about subjective experiences associated with these 

diagnoses. The method of obtaining participants was convenience sampling. The sample 

consisted of five participants. The research material was gathered through interviews and the 

method of analysis being used was thematic analysis.  

 

In the result a variation in the exhaustion development among the participants emerged.  

Factors in work life as well as in private life could be linked to exhaustion. The most frequent 

occurring symptoms were sleep issues, sensitivity to sensory impressions and lack of ability 

to concentrate. A breaking point when the participants came to a realization about their 

condition could be identified among each participant. The result also revealed that social 

support and reactions from people in the participants surroundings had great impact on the 

development of exhaustion.  A majority of the participants stated that the time of recovery 

was insufficient. Currently there is no universal form of functioning treatment, due to a 

heterogeneity in the development process among individuals. An increased sensitivity to 

stress as a consequence of exhaustion could be a possible cause of future relapses. 

 

 

 

 

 

 

Tack! 

Ett stort tack till deltagarna som valde att ställa upp i denna studie. Vi är tacksamma för att ni 

valde att dela med er av era erfarenheter och upplevelser.  
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Utmattningssyndrom och utmattningsdepression 

De psykiatriska diagnoserna har ökat markant, särskilt gruppen ”Anpassningsstörningar och 

reaktion på svår stress”, där utmattningssyndrom ingår. År 2010 var dessa diagnoser 31 000 

till antalet och 2015 var de 68 000, vilket innebar en ökning med 119% (Försäkringskassan, 

2016). Grafen nedan illustrerar inflödet av nya sjukfall i olika psykiatriska diagnoser i Sverige 

under tidsperioden 2005-2015 (Försäkringskassan, 2016).   

 

 
Källa: Psykisk ohälsa, Korta analyser 2016:2, Försäkringskassan (2016) 

 

Den korrekta benämningen på tillståndet av fysisk och psykisk utmattning har genom tiden 

varit omtvistat. Det vardagliga begreppet utbrändhet är en direktöversättning av engelskans 

“burnout” och väcker enligt Socialstyrelsen (2003) problematiska associationer till begreppet. 

Därmed är det brukligt att använda den medicinska termen utmattningssyndrom i de fall en 

diagnos utfärdats (Socialstyrelsen, 2003). Vidare är utmattningssyndrom ett begrepp utan 

entydig definition. Anledningen till svårigheter med att tydligt avgränsa och konkret beskriva 

begreppet kan grunda sig i att utmattningssyndrom är mångfacetterat i dess manifestation och 

med koppling till över hundra symtom (Krauklis & Schenström, 2003). I en metaanalys 

genomförd 2016, framhålls den variation och komplexitet vilken utmärker 

utmattningssyndrom både vad gäller symtom och utvecklingsförlopp. Analysen fann avsevärd 

heterogenitet rörande utvecklingsförloppet på individnivå. Vidare fann man belägg för att 

utmattningssymtom inte manifesterar sig på samma sätt hos alla drabbade individer 

(Mäkikangas & Kinnunen, 2016). Bland de vanligast förekommande symtomen ses en ökad 

stresskänslighet och irritabilitet, koncentrationssvårigheter och närminnesstörningar, 

överkänslighet för sinnesintryck (till exempel känslighet för ljud och ljus, men även yrsel) och 

sömnproblem (Klingberg Larson, 2001). De kognitiva störningar vilka enligt Perski (2006) 

kan drabba utmattade individer är försämrad simultanförmåga och problem med rumslig och 
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tidsmässig orientering. Det kan även handla om att individen har svårigheter med att 

formulera sig i tal. Dessa svårigheter kan innebära ett hinder i arbetslivet och vardagen då mer 

komplicerade arbetsmoment blir svåra att genomföra (Perski, 2006). De psykosomatiska 

symtomen kan vara huvudvärk, värk i brösthålan och Irritable Bowel Syndrome (IBS) 

(Klingberg Larson, 2001).  Socialstyrelsen har givit ut rekommendationer för hur 

utmattningssyndrom ska diagnostiseras. Vid tidpunkten för diagnostisering ska individen ha 

upplevt ett antal fysiska och psykiska symtom under en viss tid, vilka orsakat lidande eller 

försämrad funktion i såväl arbetsliv som privatliv. Om kriterierna för egentlig depression 

samtidigt är uppfyllda, blir diagnosen utmattningsdepression (Socialstyrelsen, 2003). Sedan 

2005 ingår utmattningssyndrom i den svenska versionen av sjukdomsklassifikationsystemet 

ICD-10 (International Classification of Diseases), vilket används inom den svenska 

sjukvården och utarbetas av Socialstyrelsen (Perski, 2006). Socialstyrelsens diagnoskriterier i 

sin helhet finns att hitta i Bilaga 1. Det råder emellertid ingen internationell konsensus vad 

gäller diagnoskriterierna för utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom innefattas inte i 

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder). På grund av avsaknaden av 

globalt accepterade diagnoskriterier är den faktiska utbredningen av utmattningssyndrom 

oklar (Bianchi, Schonfeld & Laurent, 2015).  

   

Differentiering mellan utmattning och depression 

Utmattningsdepression och depression 

Den största skillnaden mellan utmattningsdepression och egentlig depression rör etiologin. 

Där beskrivs depression ha ett episodiskt förlopp. Utmattningsdepression benämns utmärkas 

av en akut försämring med dramatiska symtom. Denna akuta fas föregås av en utvecklingsfas 

vilken kan pågå i flera år och innefattar fortgående stressexponering. Ytterligare ett avseende 

vilket skiljer utmattning från depression är behandling. Indikationerna på att antidepressiva 

behandlingsformer inte är lika effektiva vid stressrelaterad ohälsa växer (Åsberg, Nygren & 

Nager, 2013).  

 

Utmattningssyndrom och depression 

Diagnoserna depression och utmattningssyndrom har visat sig överlappa varandra på ett 

komplext sätt. I en metaanalys genomförd av Bianchi et al. (2015) konstaterades att 

distinktion mellan depression och utmattningssyndrom är otydlig på konceptuell nivå. 

Långvarig stress nämndes vara en betydande etiologisk faktor hos såväl depression som 

utmattningssyndrom. Författarna hävdade även att depression, i likhet med 
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utmattningssyndrom, kan ha sin uppkomst i arbetslivet. Det kan därmed vara felaktigt att 

skilja begreppen åt genom att definiera utmattningssyndrom som arbetsrelaterat. Vidare har 

flertalet kvantitativa studier funnit positiv korrelation mellan utmattningssyndrom och 

depression. Depressiva symtom av alla slag har observerats hos individer med 

utmattningssyndrom (Bianchi et al., 2015). Detta har bland annat visat sig i en kvantitativ 

studie genomförd i Finland med ett nationellt representativt sampel av arbetstagare, som kom 

fram till att 53% av de individer vilka led av allvarlig utmattning även led av depression 

(Ahola, Honkonen, Isometsä, Kalimo, Nykyri, Aromaa & Lönnqvist, 2005). Ytterligare en 

kvantitativ studie genomförd på lärare i Frankrike fann att 90% av de individer med 

utmattningssyndrom uppfyllde diagnoskriterierna för depression (Bianchi, Schonfeld & 

Laurent, 2014).  

 

Åsberg et al. (2013) förklarar att för majoriteten av de långvariga psykiatriska sjukdomarna är 

depressiva symtom vid något tillfälle under förloppet vanligt förekommande. Att differentiera 

egentlig depression och utmattningssyndrom är essentiellt för att i ett tidigt skede av 

utmattningens utveckling kunna motverka att tillståndet utvecklas och den drabbade hamnar i 

akutfasen. Då vad som anses vara effektiva behandlingsformer skiljer sig åt mellan egentlig 

depression och utmattningssyndrom är det även viktigt att differentiera dessa diagnoser i 

behandlings- och rehabiliteringssyfte. Det nämns finnas en överhängande risk för 

övermedicinering i de fall utmattningsdepression misstas för egentlig depression  (Åsberg et 

al., 2013) .          

 

Kön, ålder och yrkesgrupper 

Kvinnor drabbas av utmattningssyndrom i större utsträckning än män (Jürisoo, 2001). 

Statistik från försäkringskassan visar att sjukskrivningar för anpassningsstörningar och 

stressreaktioner, där utmattningssyndrom ingår, har ökat drastiskt mellan 2010 och 2015, där 

kvinnorna var betydligt fler till antalet än männen. Statistik som redovisar den exakta 

könsskillnaden i ökningen av antalet sjukskrivningar på grund av anpassningsstörningar och 

stressreaktioner saknas. Däremot redovisas att kvinnor står för 73% av ökningen i alla 

psykiatriska diagnoser (Försäkringskassan, 2016). Dock drabbas kvinnor och män på olika 

sätt. För kvinnor är det vanligare att bli mer känslomässigt utmattade, medan män i större 

utsträckning drabbas av personlighetsförändringar (Puranova & Muros, 2010). I en studie 

genomförd i Sverige bland 136 individer som diagnostiserats med utmattningssyndrom, 

framkom att män med diagnosen hade ett mindre socialt nätverk än kvinnorna. De 
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rapporterade också en högre grad av övertidsarbete. Kvinnorna med samma diagnos upplevde 

istället att de hade en lägre kontroll på arbetet med alla dess krav, och att de utförde fler 

hushållsuppgifter än männen (Stenlund, Ahlgren, Lindahl, Burell, Knutsson, Stegmayr & 

Slunga Birgander, 2007). Arbetsmarknaden i Sverige är förhållandevis könsuppdelad. 

Kvinnliga arbetstagare befinner sig i hög utsträckning sysselsatta inom skola, vård och 

omsorg (Försäkringskassan, 2013). 

 

Enligt försäkringskassan är det individer i åldrarna 30-49 år som mest frekvent sjukskriver sig 

för psykisk ohälsa. Denna åldersgrupps sjukskrivningar har ökat med 50 % från 2010-2015, 

och i 66 % av fallen gäller det anpassningsstörningar och stressreaktioner (Försäkringskassan, 

2016). I en studie från 2009, framkom att kvinnors upplevelse av utmattning var relaterad till 

ålder. Studien fann att yngre kvinnor hade en högre grad av utmattning i jämförelse med äldre 

(Lindert, Müller-Nordhorn & Soares, 2009). Detta bekräftades även av en studie som 

genomfördes i norra Sverige. Utmattningen är som högst hos yngre individer, där familjeliv 

och karriär ska balanseras och utvecklas under samma period i livet (Nordlund, Reuterwall, 

Höög, Lindahl, Janlert & Slunga Birgander, 2010). 

 

Försäkringskassan genomförde 2013 en rikstäckande longitudinell studie baserad på individer 

i arbetsför ålder (16-64 år). I studien analyserades risken för sjukskrivning på grund av 

psykiatriska diagnoser och diverse förklaringsfaktorer till insjuknandet. De psykiatriska 

diagnoserna studerades gruppvis, där en av grupperna kallades “Ångestsyndrom m.m.”. I 

denna diagnosgrupp ingick “Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress” som 

dominerade bland sjukfallen inom diagnosgruppen och där innefattas utmattningssyndrom. 

Studiens resultat tydde på att individer arbetande inom olika välfärdsyrken, som innebar nära 

kontakt med klienter i beroendeställning, löpte störst risk att insjukna i en psykiatrisk diagnos. 

Anställda inom offentlig sektor löpte större risk att bli sjukskrivna i psykiatrisk diagnos 

jämfört med anställda inom privat sektor, vilket var evident i alla studerade diagnosgrupper. 

Vidare visade studien att kvinnor inom diagnosgrupperingen “Ångestsyndrom m.m.” löpte 

störst risk att påbörja sjukfall inom yrkesgruppen specialister inom hälso- och sjukvård, 

därefter hälso- och sjukvårdsyrken som kräver kortare högskoleutbildning, vård- och 

omsorgspersonal och lärararbete inom universitet, samt gymnasie- och grundskola. Vad gäller 

män befann sig de högst beräknade riskerna för sjukfall i ovan nämnd diagnosgruppering 

inom yrkesgrupperna lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning, hälso- och 
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sjukvårdsyrken som kräver kortare högskoleutbildning, lärararbete inom universitet, 

gymnasie- och grundskola samt kundservicearbete (Försäkringskassan, 2013). 

  

Stressorer 

Hemmet och familjen som livsdomän har genomgått förändringar. Familjen har gått från att 

fungera buffrande gentemot krav associerade med arbetslivet till att bli en ytterligare källa till 

krav, vilket kan leda till konflikt mellan arbetsliv och familjeliv. Dessa konflikter förklaras 

kunna leda till stress och därmed psykisk ohälsa. Men det är inte enbart stress vilken 

uppkommer i och med krav relaterade till arbetslivet som kan leda till utmattning. Detta visas 

av att även individer som står utanför arbetslivet drabbas, såsom arbetslösa och studenter 

(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). I en tvillingstudie genomförd i 

Sverige framkom att utmattningssyndrom var oberoende associerat med problematiska 

familjesituationer, fysiska besvär eller skilsmässa/separation. Andra traumatiska 

livshändelser, liksom känslomässig misshandel var också associerade till utmattning (Mather, 

Blom & Svedberg, 2014). Att vara ensamstående är också en riskfaktor som kan bidra till 

utmattning, jämfört med att leva i en samborelation eller att vara gift (Hallsten, Bellaagh & 

Gustafsson, 2002). 

 

I arbetslivet finns flera faktorer som kan verka stressande. I en omfattande studie som 

genomfördes i Sverige mellan 2003 och 2006, blev resultatet att låg kontroll, downsizing, 

krav på arbetet och avsaknad av stöd var faktorer som var relaterade till utmattning (Hansson, 

Theorell, Oxenstierna, Hyde & Westerlund, 2008). Jürisoo (2001) nämner att downsizing 

riskerar att förstöra det psykologiska band som arbetsgivaren och arbetstagaren skapat 

sinsemellan, och bristen på tillit kan i sin tur leda till diverse psykiska sjukdomstillstånd. Den 

tekniska utvecklingen kan också innebära en stressor, då det är individens ansvar att hålla sig 

uppdaterad med den senaste teknologin. Även förväntningarna vi har på varandra att alltid 

vara tillgängliga via mejl, telefon och andra kommunikationssätt kan verka stressande 

(Jürisoo, 2001). Sociala relationer på arbetsplatsen har visat sig vara av betydelse. I en 

longitudinell studie som genomfördes i Finland, framkom att de som inte upplevde tillräckligt 

stöd från chefer och medarbetare, exempelvis genom feedback, löpte större risk att drabbas av 

utmattningssyndrom, än de som hade goda relationer med chefer och medarbetare på 

arbetsplatsen (Kalimo, Pahkin, Mutanen & Toppinen-Tanner, 2003).   
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Den allostatiska stressmodellen 

För att förklara länken mellan stress och ohälsa myntade McEwan och Stellar (1993) 

begreppet allostatic load, som på svenska kallas den allostatiska stressmodellen. Risken för 

fysisk utmattning vid långvarig och återkommande stress ökar på grund av bristen på den 

kontinuerliga återhämtning kroppen behöver genomgå som svar på de fysiologiska reaktioner 

stress ger upphov till (Ogden, 2012). Enligt den allostatiska modellen är det viktigt att det 

finns en balans mellan omgivningens krav och individens förmåga att hantera dessa krav. 

Akuta stressreaktioner, såsom till exempel ökad puls och förhöjt blodtryck, kräver att kroppen 

får möjlighet att återhämta sig. Det är under bland annat sömnen som kroppen laddar upp för 

att kunna möta höga och stressfulla krav. Det kan annars uppstå överaktivitet i de allostatiska 

stressystemen, det vill säga att individen inte får tillräcklig möjlighet att återhämta sig mellan 

tillfällena av stressexponering (Allvin et al., 2006). 

 

Krav-kontrollmodellen 

En stressmodell som visar på yttre förhållandens betydelse i uppkomsten av 

utmattningssyndrom är krav-kontrollmodellen, utformad av Robert Karasek (1979). Den visar 

på att både över- och understimulans kan ge upphov till stress, i kombination med 

aktivitetsnivån på arbetet. Människor som upplever hög grad av kontroll i sina arbeten är 

bättre rustade för och stimuleras av att hantera höga krav eftersom de erfar sig kunna 

delegera, planera och inverka på sin situation. Hög kontroll i kombination med höga krav kan 

leda till personlig utveckling och lärande. De som istället har låg kontroll på arbetet upplever 

inte höga krav som lärande, de upplevs istället som stressorer då man saknar det 

handlingsutrymme som krävs för att tackla kraven på ett hanterbart sätt. Plötslig skiftning från 

låg till hög kontroll gör att människor inte innehar förmågan att utnyttja ett större 

handlingsutrymme. Motsvarande gäller för människor som är vana vid hög kontroll och låga 

krav i sina arbeten, de kan ha svårt att hantera oförutsedda höjda krav. Det har senare 

tillkommit en kompletterande faktor i modellen – socialt stöd. Modellen inkluderar då 

individens relationer till andra människor på arbetsplatsen, vilket kan ses som en viktig 

nyanserande dimension om isolering alternativt kollektivitet (Allvin et al, 2006).  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva drabbade individers upplevelser kring 

utmattningssyndrom och utmattningsdepression, och därmed erhålla fördjupad kunskap om 

subjektiva erfarenheter associerade med dessa diagnoser 
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Metod 

Deltagare 

Ett kriterium för deltagande i studien var att individerna skulle ha diagnostiserats med 

utmattningssyndrom alternativt utmattningsdepression. Anledningen till att både de med 

utmattningssyndrom och utmattningsdepression valdes att inkluderas i studien berodde på att 

det var upplevelsen av utmattningen som var av intresse för studien, inte den medicinska 

diagnostiseringen. Hädanefter benämns dessa diagnoser enbart som utmattning. Samplet 

bestod av ett tillgänglighetsurval. En av oss författare var bekant med några av studiens 

deltagare. Vidare ledde dessa deltagare oss till fler drabbade individer. Studien omfattade fem 

deltagare.  Tre av deltagarna var kvinnor, och två av dem var män. Kvinnorna var mellan 40 

och 50 år gamla, och männen var i åldern 35 till 46 år. Deltagarna hade varierade yrken då de 

drabbades av utmattning; kvinnorna arbetade inom skola och utbildning, och männen inom 

forskning och systemvetenskap. Anställningstiden varierade från ett och ett halvt till 18 år. En 

deltagare hade haft ett recidiv, och en annan två recidiv. Alla fall av utmattning hade inte lett 

till sjukskrivning, utan ett fall ledde till reducering av arbetstid. De resterande fyra deltagarna 

blev sjukskrivna mellan tre veckor och tre månader. Vid tillbakagång till arbetet började 

samtliga deltagare arbeta på deltid. Deltagarnas berättelser var retrospektiva, på så sätt att de 

diagnostiserades mellan 2001-2016. Alla var tillbaka i arbetet, men endast en av deltagarna 

arbetade återigen på heltid. Samtliga deltagare hade familj med barn och partner. Fyra av 

deltagarna hade barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer.   

  

Procedur  

Deltagarna kontaktades initialt via SMS. De individer som visade intresse av att delta i 

studien delgavs ett följebrev i vilket de informerades om studiens syfte och ämnet som skulle 

studeras. Inga förberedande frågor skickades ut, för att undvika inövade svar. Tre av 

deltagarna intervjuades i sina hem. En deltagare intervjuades i universitetsmiljö. En intervju 

genomfördes via telefon på grund av geografiskt avstånd. Vid tre av intervjutillfällena 

närvarade en intervjuare. Vid de andra två tillfällena var det två intervjuare närvarande. 

Intervjuerna var mellan 45-60 minuter långa och samtliga spelades in. Intervjuerna 

transkriberades sedan utefter överenskomna regler om hur pauser, uttryck, namn och platser 

skulle skrivas ut. Transkriberingarna skrevs i skriftspråk. Transkriberade intervjuer skickades 

via mail ut till respektive deltagare. Ett par dagar efter det att intervjun genomförts skickades 

ett SMS ut till samtliga deltagare där vi tackade för deltagande och återigen informerade om 

möjligheten att stryka delar av intervjumaterialet. 
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Datainsamlingsmetod 

Anledningen till att en kvalitativ metod användes var att mycket av den tidigare forskningen 

och teorier har utgått från kvantitativa metoder, men för att få en djupare förståelse av 

individers upplevelse av sjukdomsförloppet valdes en kvalitativ metod. 

Undersökningsmaterialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Frågor av 

bakgrundskaraktär ställdes inledningsvis, dessa frågor behandlade uppgifter såsom ålder, 

yrke, anställningstid och diagnostisering. Efter det att bakgrundsfrågorna behandlats blev 

frågorna mer öppna för att lära oss mer om deltagarnas upplevelser. Under intervjun ställdes 

följdfrågor med avsikt att få deltagarna att utveckla och fördjupa sina tankar, känslor och 

upplevelser. Samtliga deltagare var mycket öppna med sina upplevelser och de verkade ha 

haft tid att reflektera över sina erfarenheter.          

 

Före det att intervjuguiden utformades försåg vi oss med grundläggande kunskap i ämnet 

genom översikt av befintlig litteratur och vetenskapliga studier. Den intervjuguide som sedan 

utarbetades tog hänsyn till befintlig kunskap i det avseende att både arbetssituation och 

situation i privatlivet föregående utmattning efterfrågades hos deltagarna. Aspekten uppfattat 

socialt stöd hos deltagarna inkluderades i intervjuguiden på grund av att tidigare forskning 

påvisat dess betydelse för tillstånd av utmattning. Sömnbesvär visade sig frekvent 

förekommande i deltagarnas berättelser och därmed skedde litteratursökning kring detta efter 

intervjutillfällena.  

 

Analysmetod 

Den analysmetod som användes i denna studie var tematisk analys. Vid tematiska analyser 

sorteras och struktureras undersökningsmaterialet i olika relevanta teman. Vid teoristyrd 

tematisk analys används teman vilka är förutbestämda och vid dess empiristyrda motsvarighet 

skapas teman under analysarbetet. Det är dock både lämpligt och vanligt att använda sig av 

både teoristyrd och empiristyrd tematisk analys i samma studie (Langemar, 2008). Vi har valt 

att kombinera teoristyrd och empiristyrd analysmetod. Denna studie var teoristyrd på så sätt 

att vi hämtade inspiration till intervjuguiden i tidigare forskning och kvantitativa 

mätinstrument. Dessa mätinstrument var Karolinska institutets KEDS-skala (Besér, Sorjonen, 

Wahlberg, Peterson, Nygren & Åsberg, 2014) och Maslachs Burnout Inventory (MBI) 

(Hallberg & Sverke, 2004). Analysen var också empiristyrd på så sätt att följdfrågor under 

intervjuerna lett oss in på nya områden som krävde ny litteratursökning.   
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Inledningsvis lästes intervjumaterialet igenom ett flertal gånger. Därefter gick vi tillsammans 

igenom varje intervjutranskribering för sig, och strukturerade upp texten i olika preliminära 

teman. Då komprimering skett reviderades vissa teman för att bättre stämma överens med 

dess innehåll. Citat valdes ut för att tydligare förmedla deltagarnas upplevelser.   

 

Etik 

För att få deltagarnas informerade samtycke skickades ett följebrev ut via mejl. I följebrevet 

informerades deltagarna om att studien var frivillig och att konfidentialitet rådde. Vidare 

innehöll följebrevet information om rätten att närsomhelst avbryta intervjun och sitt fortsatta 

deltagande. Deltagarna fick ge sitt samtycke till att intervjun spelades in. De informerades 

även om att delar av intervjumaterialet på deras begäran kunde tas bort från studien. Alla de 

etiska aspekter vilka tagits upp i informationsbrevet återgavs vid intervjutillfället innan 

intervjun och eventuell inspelning startade. Deltagarna informerades även om möjligheten att 

avböja att svara på frågor. Denna information kom kontinuerligt att framföras under 

intervjuns gång då detta ansågs vara behövligt, exempelvis då frågor kunde uppfattas som 

känsliga. Efter det att intervjumaterialet transkriberats fick respektive deltagare möjlighet att 

läsa igenom materialet och godkänna fortsatt användande. Det var endast vi som författare till 

studien som fick ta del av intervjumaterialet, både i den inspelade och skriftliga formen. Vi 

valde att inte delge en alltför detaljerad beskrivning av deltagarna med hänsyn till 

konfidentialitetsaspekten. Deltagarna fick ta del av studiens slutresultat.  

 

Resultat 

Från stressande faktorer till diagnos 

Det här huvudtemat beskriver händelser och förhållanden en tid innan diagnostisering som 

deltagarna upplever föranledde utmattningen.   

  

Merparten av deltagarna uttryckte att förändringar i arbetssituationen hade skett. Det handlade 

främst om att ansvarsområden hade tillkommit och utökats. De hade också ett stort 

personalansvar och någon hade även ett omfattande fackligt ansvar. Ett par av deltagarna 

vittnade om att de hade flera parallella uppdrag att utveckla och upprätthålla under sitt ansvar. 

Några var relativt nya på sina arbeten vilket medförde att de ville visa sig effektiva och 

prestera. En av deltagarna reste mycket i sitt arbete vilket ledde till tidsomställningar. I några 

fall krävdes det av deltagarna att sitta uppe och arbeta hemma långt in på kvällen, liksom ett 
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krav att alltid vara tillgänglig. En deltagare upplevde ett stort ansvar för företagets 

ekonomiska situation. Någon avsade sig ansvaret för ett stort uppdrag på arbetet, vilket ledde 

till en oro över att bli uppsagd. I ett fall upplevdes inte arbetet som stressande i sig, utan det 

var faktorer i privatlivet som ledde till att det var svårt att uppträda professionellt i arbetet. 

Någon beskrev arbetssituationen som övermäktig, och upplevde att det inte fanns några 

tydliga ramar och därmed brist på kontroll. Flertalet beskrev sina chefer som 

prestationsinriktade, drivande och oförstående, vilket framkallade känslor av att vara 

förminskad och misslyckad. Någon uppgav att chefen ringde upprepade gånger under 

semestern och krävde att arbetsuppgifter skulle genomföras, vilket ledde till utebliven 

återhämtning. I ett fall beskrevs chefen som en “övermänniska” vilken man inte mådde väl av 

att jämföra sig med. Det gick till och med så långt att en av deltagarna funderade på att säga 

upp sig.     

 

Många upplevde att det inte enbart var arbetssituationen som skapade stress. Flera faktorer 

benämndes höra till privat- och familjelivet. Flera deltagare uppgav att det förelåg en konflikt 

mellan dem och deras föräldrar. Fyra av deltagarna hade barn med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer, vilket krävde engagemang och tillsyn. Någon berättade att det fanns 

sjukdomsfall och konflikter i släkten som var mycket energikrävande, samt att det förekom ett 

dödsfall av en nära anhörig. En deltagare åtog sig ett större ansvar på barnets förskola. Ett par 

deltagare upplevde att det alltid var någon som påkallade deras uppmärksamhet, vilket ledde 

till avsaknad av plats för återhämtning. Detta gjorde att en av deltagarna upplevde att den 

enda platsen där man kunde få känna efter var i bilen till och från arbetet. En av deltagarna 

beskrev hur all energi gick åt för att upprätthålla en fasad av välmående på arbetet, vilket 

ledde till en irritation i hemmet, som i sin tur resulterade i dåligt samvete. De uttryckte behov 

av att vara ifred, men hemsituationen tillät inte det. En känsla av att ständigt behöva anpassa 

sig efter andra människor och situationer infann sig. Flera av deltagarna upplevde att de 

behövde vara mentalt starka för att finnas där som stöd för andra i deras närhet som på olika 

sätt behövde avlastning. Flertalet upplevde känslor av misslyckande över att inte kunna få 

ihop vardagen och arbetet. Någon uttryckte det som “Vad är det för fel på mig?”. Merparten 

av deltagarna upplevde att de inte kunde känna glädje. Några uttryckte det som att stressen 

blev pålagd undan för undan så att det till sist blev som ett normaltillstånd. En deltagare 

beskrev det som att “När man väl var inne i allting, så kändes det som att det är väl så här alla 

har det”. I ett fall sågs dock inte privatlivet som en stressande faktor.     
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Brytpunkt  

Tillfället då deltagarna för första gången insåg att tillståndet var så pass allvarligt att det inte 

kunde lösa sig självt, benämndes i intervjumaterialet bland annat som “utbrottet” och att “allt 

brakade”. Vi har valt att kalla detta tillfälle för brytpunkten.  

 

Flera beskrev den närmsta tiden innan utmattningens brytpunkt som en relativt lugn period i 

deras annars hektiska tillvaro. De upplevde att tillvaron började falla på plats och kännas 

bättre, mindre energi gick åt att uppfylla andras behov. Någon förklarade det som att när 

tempot trappades ner blev utmattningssymtomen väldigt tydliga. Ett par deltagare hade vid 

tiden strax innan brytpunkten förväntningar om att en tid för återhämtning låg framför dem, 

men återhämtningen uteblev. En av deltagarna beskrev brytpunkten som att kroppen stängde 

ner och det knappt gick att sitta på en stol.   

Deltagarna reagerade mycket olika när de fick sina respektive diagnoser. En av deltagarna var 

oförberedd och upplevde diagnosen som en chock. Några reagerade med förvåning, en annan 

med lättnad över att ha fått en förklaring till sitt mående. Ytterligare en reaktion vid 

diagnostisering var rädsla och ångest, och känslan av att det inte får hända. En deltagare 

uttryckte det som att diagnosen hade en negativ inverkan på självkänslan. Känslor av skam 

upplevdes av flertalet deltagare. Någon förklarade att diagnosen förknippades med en känsla 

av att vara psykiskt svag, en annan med att vara ensammast i världen. Andra känslor som 

framkom hos flera deltagare var otillräcklighet, maktlöshet, oduglighet och frustration över 

situationen. Ett par deltagare kunde inte se någon utväg ur utmattningen när det var som värst. 

Samtliga deltagare uppfattades vara personer som var väldigt ambitiösa, drivna och hade 

många bollar i luften. Samtliga uppgav att de hade svårt att säga nej i olika sammanhang. För 

vissa gällde detta i arbetet och för andra handlade det om när anhöriga ställde krav på dem.  

 

Deltagarnas kontakt med vården. Deltagarna sökte vård av olika anledningar. En 

deltagare gick till vårdcentral för bland annat allvarliga sömnproblem, panikångest och 

hjärtklappning, men upplevde inte att tillräcklig hjälp tillhandahölls. Läkaren skrev enbart ut 

tabletter som behandling för diverse symtom. Första gången deltagaren kom i kontakt med 

företagshälsovården rådde läkaren deltagaren att fortsätta arbeta. Vid ett senare tillfälle hos 

företagshälsovården med en annan läkare blev deltagaren istället hemskickad samma dag och 

sjukskriven i tre månader. En annan deltagare sökte hjälp hos vårdcentralen för en 

inflammation i benet som inte läkte samt andra stressrelaterade symtom, vilket ledde till 

diagnostisering. En tredje deltagare sökte hjälp hos vårdcentralen för sömnbesvär, och fick 
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insomningstabletter utskrivna. Efter ett flertal återbesök och ytterligare symtom, såsom 

hjärtklappning, skedde diagnostisering. I ett annat fall var det en ohållbar arbetssituation i 

kombination med symtom som sömnbesvär, hjärtklappning och ångest, som var anledningen 

till att vårdcentral kontaktades. Deltagaren behövde även uppmuntran av en vän för att ta 

steget att söka hjälp. Denna deltagare hade haft två recidiv, och hade gått till samma kontakt 

på företagshälsovården varje gång. En annan deltagare hade haft ett recidiv. Första gången 

kontaktades företagshälsovården på deltagarens initiativ. Andra gången inträffade en 

panikångestattack vilket ledde till att företagshälsovården kontaktades.    

 

Utmattningens manifestation  

Utmattning är förknippat med flera olika symtom. I detta avsnitt har de delats in i psykiska 

symtom, psykosomatiska symtom och sömnbesvär. Sömnbesvär kan dock även ses som en 

orsakande faktor, inte enbart som ett symtom. 

  

Psykiska symtom. Samtliga nämnde att de tyckte det var påfrestande med 

sinnesintryck överlag, särskilt ljud och ljus. De upplevde det som ansträngande att titta på TV 

och läsa. Många uttryckte därför ett behov av att vara på tysta platser. Känsligheten för 

sinnesintryck hämmade deltagarna i vardagen. Det beskrevs bland annat som påfrestande att 

vistas i sociala sammanhang, vilket ledde till att de undvek sådana situationer: “Jag fixade 

inte att åka och handla eller att gå på träningspass, det var för mycket folk”.  

 

Koncentrationssvårigheter och problem med att fokusera var något som flera deltagare 

upplevde. Detta manifesterade sig bland annat i att någon deltagare upplevde känslor av 

ineffektivitet. Nära till gråt var vanligt förekommande hos deltagarna. Flera upplevde sig 

själva ha ett instabilt humör, kände ofta ångest och blev väldigt lättstressade. Någon kunde bli 

oproportionerligt frustrerad i situationer som rimligtvis inte borde framkalla dessa känslor. 

Flertalet deltagare upplevde att de tappade kontakten med verkligheten. Någon beskrev det 

som en känsla av att små missar kunde få stora konsekvenser, en annan vittnade om 

desorientering och glömde till exempel bort var bilen var parkerad. Några upplevde 

panikångestattacker. En deltagare sade “Man var som i en dimma, kroppen utförde saker, men 

man var inte närvarande i situationen”.   

 

Psykosomatiska symtom. Fyra av fem deltagare upplevde hjärtklappning. Många var 

även spända i nacke och axlar. Att andas ytligt var ytterligare ett symtom som flera av 
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deltagarna uppgav, liksom ont i huvudet, problem med magen och hyperventilering. En 

deltagare uppgav att det var svårt att vara still och att det kröp i hela kroppen. 

Tinnitusliknande susningar i öronen upplevdes av en deltagare. I ett fall berättade en deltagare 

om en inflammation i benet som inte läkt på åtta till nio månader, vilket förklarades vara ett 

stressymtom.  

 

Sömnbesvär. Samtliga deltagare uppgav problem med sömnen. En variation av dessa 

besvär upptäcktes i intervjumaterialet. En deltagare uppgav att det inte var svårt att somna, 

men vaknade ofta mitt i natten. Flertalet deltagare vittnade om att de hade svårigheter att 

koppla från tankar på arbete och vardag när de skulle sova. I ett fall beskrevs sömnproblemet 

som en outtömlig trötthet. Några kunde inte somna överhuvudtaget. Somliga kunde inte sova 

på flera dygn, vilket ledde till destruktiva tankar som de i vanliga fall inte tänkte. Ett par av 

deltagarna behövde därför sömntabletter för att kunna få någon sömn överhuvudtaget: “Efter 

att jag inte hade sovit på tre dygn så… Vi behöver inte gå in på vilka tankar man har då, men 

då är ju hela livet upp och ner.”  

 

Upplevelser av socialt stöd 

Det här temat behandlar socialt stöd hämtat från arbetslivet och privatlivet. Omgivningens 

uppfattningar om utmattning finns också med under detta huvudtema. Det handlar då bland 

annat om uppfattningar från omgivningen generellt sett och bemötandet som individerna 

upplevde från sjukvården.  

 

Arbetslivet. En viss variation fanns i uppfattat socialt stöd från arbetsplatsen. Ett par 

nämnde att arbetskollegor och chef varit stöttande och förstående. Två deltagare beskrev 

chefen som oförstående och drivande. Den ene deltagaren berättade om stödet som “... min 

närmaste chef, där fick jag inte mycket stöd alls, hon undrade ju varför jag valde att bli 

utbränd”.  

 

Samma deltagare nämnde också att flera medarbetare sade upp sig under denna chefs ledning.  

En deltagare upplevde mobbing och utfrysning av sina underordnade. En annan upplevde 

otillräcklig feedback och förståelse från sin chef. Någon nämnde att chefen också uppfattades 

vara nära att bli utmattad, och denna chef gav rådet gällande deltagarens sömnproblem: 

“Testa att lägga kudden över huvudet som Pippi gör, det kan gå bra”.                
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Privatlivet. Stöd från föräldrarna saknades hos fyra av deltagarna. I ett fall nämndes 

att bemötandet från de närmsta skapade ångest och känslor av misslyckande. Samma 

deltagare uppfattade anhörigas problem som mycket värre än sina egna och ville därför inte 

tynga dem ytterligare. Några talade om konflikter inom familjen. En deltagare upplevde ett 

syskon som avståndstagande och ovillig att tala om utmattningen. En annan uppfattade inte 

heller att det fanns emotionellt stöd från partnern. Ett par av deltagarna upplevde att de hade 

några få, nära vänner som de kunde anförtro sig till och få förståelse från. Avsaknad av socialt 

nätverk uppfattades hos en av deltagarna: “... Så det fanns ingen som kom och bara hjälpte oss 

och sa att ‘Vi tar hand om det här nu’ och ‘Vi hjälper till med det här’, det fanns inga”.  

 

Bemötande från omgivningen. Flertalet deltagare trodde att acceptansen och 

kunskapen kring utmattningssyndrom ökat. Trots detta sade flera av deltagarna att det är svårt 

att få förståelse från andra som inte har upplevt det, då det inte är synligt: “Det är inte lika lätt 

att säga att man har gått in i väggen eller har utmattningssyndrom som att säga att jag har haft 

lunginflammation eller någonting. Det är inte lika lätt att ta på”.    

 

En deltagare upplevde det som att läkare hade olika syn på utmattningssyndrom. Vilka läkare 

man kom i kontakt med påverkade vilken behandling som ordinerades. Till ett par deltagare 

skrev läkare enbart ut antidepressiva tabletter i tron om att det skulle förbättra individernas 

mående. Andra läkare hade mer förståelse och kunskap. En deltagare upplevde dessutom 

misstroende från Försäkringskassan, då de ville utförsäkra deltagaren så fort som möjligt. 

Konflikten med Försäkringskassan blev en stressor i sig. En av deltagarna upplevde 

omgivningen som mycket förstående till en början, men allteftersom tiden gick var det svårare 

att få andra att förstå varför man tackade nej till vissa arbetsuppgifter. Flertalet hade känslan 

av att begreppet utmattningssyndrom användes på ett alltför slentrianmässigt sätt bland dem 

utan erfarenhet av tillståndet. Någon beskrev detta bemötande från omgivningen som att 

känslorna av misslyckande ökade.    

 

Nästan alla deltagare upplevde att de hade behövt en längre sjukskrivning för att få mer tid för 

återhämtning. Några upplevde den korta sjukskrivningen som stressande i sig, då de hela 

tiden under sjukskrivningen tänkte på återgången till arbetet. En deltagare beskrev alla de 

åtgärder man förväntades ta, i form av kurser och övningar, för att må bättre som ytterligare 

stressorer. En annan upplevde det stressande att vara borta från arbetet en längre period, då 

många förändringar tog plats på arbetsplatsen under denna tid.  
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Efter utmattningen 

Detta tema beskriver bestående problematik som deltagarna uppfattar som konsekvenser av 

utmattningen. Avsnittet avslutas med lärdomar deltagarna erhållit utav denna livshändelse.   

 

Konsekvenser av utmattning. Flertalet av deltagarna nämnde att de upplevde ökad 

stresskänslighet vid tiden för intervjutillfällena. Några hade fortfarande problem med stelhet 

och värk i kroppen. Vissa talade om stelhet i nacke och axlar, och någon i hela kroppen. 

Många led fortfarande av sömnbesvär. Ett par upplevde en fortsatt känslighet för 

sinnesintryck, såsom ljudkänslighet. En annan beskrev att “Det blir för mycket intryck att 

hantera, det känns som att hjärnan går på högvarv”. Någon upplevde försämrad 

simultanförmåga och försökte därför att fokusera på en sak i taget. Ett par deltagare berättade 

att de på grund av känsligheten för intryck avstod från att vistas i sociala sammanhang och 

undvek att ha för mycket uppbokat. En av deltagarna beskrev sig vara mer tillbakadragen och 

inbunden, vilket individen upplevde som tråkigt. Vid motgångar i arbetet var det lätt att 

situationen togs personligt, att man klandrade sig själv. Andra konsekvenser som upplevdes 

var att tappa ord, tappa tråden och att få slut på energi och bli trött väldigt fort. En deltagare 

beskrev tröttheten på morgonen som att “Det är som att dra sig upp från klister att stiga upp”.  

 

En åtgärd som samtliga deltagare hade gjort för att må bättre och undvika att hamna i 

utmattningen igen, var att prioritera. Särskilt prioriterades lugnet och att sänka kraven: “Jag 

ställer ofta frågorna ‘för vems skull gör jag det här’, ‘varför gör jag det här’, ‘vad är viktigt’ 

och ‘för vem är det viktigt’. Jag ställer väldigt mycket frågor och prioriterar väldigt 

annorlunda.” 

 

Flera deltagare nämnde att det är viktigt att kunna säga nej, att tänka på sig själv i första hand 

och inte lägga för stort fokus på vad alla andra tycker och tänker. Ett par deltagare sade att 

arbetssituationen hade blivit bättre, då de hade en annan kollega att dela sin arbetsbörda med. 

En deltagare hade kommit att acceptera medicinering för att må väl. Ett par deltagare 

poängterade också att det är viktigt att tänka på de primära behoven, såsom mat och sömn.  

 

Lärdomar efter upplevelsen av utmattning. Samtliga deltagare tog upp vikten av att 

lyssna på sig själv. De upplevde att de är mer uppmärksamma på symtom som tyder på 

utmattning, då de nu besitter mer kunskaper om behov och var gränsen för brytpunkten går. 

Balans mellan stress och återhämtning är viktigt, det går inte att ha fullt upp på arbetet 
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samtidigt som det är lika mycket hemma. Kroppen måste få möjlighet till återhämtning 

någonstans. Flera poängterade också att det är viktigt att tänka på sig själv. Ett par deltagare 

har utvecklat strategier för att undvika att hamna i utmattning igen. En deltagare nämnde att 

det är viktigt att våga besvära och att säga ifrån.   

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Möjliga orsaker och symtom. Syftet med denna studie var att beskriva drabbade 

individers upplevelser kring utmattningssyndrom och utmattningsdepression, och därmed 

erhålla fördjupad kunskap om subjektiva erfarenheter associerade med dessa diagnoser. 

Jürisoo (2001) tar upp att stressorer i arbetslivet kan vara att anställda alltid ska finnas 

tillgängliga och vara uppdaterade med den senaste tekniken. Denna problematik framkom 

även i vår studie, då krav om ständig tillgänglighet skildrades och arbetsuppgifter upptog stor 

del av fritiden. Enligt Karaseks (1979) krav-kontrollmodell leder höga krav i arbetslivet 

förenat med låg kontroll till stress (Allvin et al., 2006). Höga krav i arbetslivet återfanns hos 

denna studies deltagare då ansvarsområden tillkommit och utökats, liksom att några individer 

var relativt nya på sina arbeten, vilket gjorde att de ville framstå som effektiva. En deltagare 

beskrev arbetssituationen som utan tydliga ramar och att kraven var övermäktiga, vilket 

vittnar om brist på kontroll. Krav-kontroll modellen har utökats med en dimension av socialt 

stöd, som anses påverka individens mående på arbetsplatsen (Allvin et al. 2006). Sättet på 

vilket chefer bemöter sina anställda har visat sig påverka hur individerna på arbetsplatsen 

mår, bland annat genom betydelsen av feedback (Kalimo et al., 2003). Vi har uppfattat 

deltagarnas chefers bemötande som en faktor av betydelse för utvecklande av utmattning. 

Flertalet deltagare upplevde att de saknade förståelse och stöttning från sina chefer.    

 

Downsizing behöver inte innebära långsiktigt positiva effekter för organisationer och företag, 

då det kan ha negativ inverkan på de anställda (Jürisoo, 2001). Vi tror att downsizing kan 

innebära ökad arbetsbörda för arbetstagarna då de ställs inför ackumulerade krav. I de fall 

arbetet innebär låg kontroll, skulle enligt krav-kontroll modellen arbetssituationen kunna leda 

till stress, och risk för psykisk ohälsa hos de anställda. Sjukskrivningar på grund av psykisk 

ohälsa leder därför till ökade kostnader för arbetsgivaren. 
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I vårt resultat framkom att det inte enbart var faktorer i arbetslivet vilka kunde leda till 

utmattning. Allvin et al. (2006) hävdar att familjelivet kan vara en ytterligare källa till krav. 

Även i vårt resultat visade sig privatlivet ha stor inverkan för utvecklandet av utmattning. Vi 

fann att krav enbart uppkomna i privatlivet kan ligga till grund för utvecklingen av 

utmattning, vilket i sin tur kan leda till att arbetslivet uppfattas påfrestande. En tidigare studie 

har funnit stöd för att traumatiska livshändelser och problematiska familjesituationer kan ha 

negativ inverkan på individers välmående, och kan vara en bidragande faktor i utvecklandet 

av utmattning (Mather et al., 2014). Flera deltagare i denna studie uppgav att det förelåg 

någon typ av konflikt inom familjen. Några deltagare nämnde att sjukfall förekom inom 

familjen, liksom att dödsfall av nära anhörig inträffat.    

 

Statistik från Försäkringskassan tyder på att kvinnor i större utsträckning drabbas av sjukfall 

på grund av psykiatriska diagnoser, såsom utmattningssyndrom (Försäkringskassan, 2016). 

Den svenska arbetsmarknaden beskrivs som förhållandevis könsuppdelad där kvinnor i stor 

utsträckning är sysselsatta inom skola, vård och omsorg (Försäkringskassan, 2013). Allvin et 

al. (2006) hävdar även att kvinnor mer frekvent återfinns i utsatta yrken vilka är 

känslomässigt belastande och där monotona arbetsuppgifter förekommer. Vi ser denna 

könssegregation på arbetsmarknaden som en möjlig förklaring till att psykisk ohälsa har stor 

utbredning bland kvinnliga arbetstagare.  

 

De utmattningssymtom vilka denna studies deltagare upplevde var bland annat 

koncentrationssvårigheter, känslighet för sinnesintryck men även psykosomatiska symtom 

såsom värk och stelhet. Detta ligger i linje med tidigare forskning (Klingberg Larson, 2001). 

Likaså upplevde vissa deltagare i denna studie en desorientering, lätt för att tappa ord och en 

sämre simultanförmåga, vilket överensstämmer med de kognitiva nedsättningar Perski (2006) 

redogör för. Flera av dessa symtom beskrev deltagarna i denna studie som fortfarande 

närvarande även efter återgång till arbetet. Dessa ihållande kognitiva nedsättningar borde 

därför tas i beaktande när individer återgår till sina arbeten. Vidare visar vårt resultat att 

deltagarna upplevde ihållande känslighet för sinnesintryck som en konsekvens av 

utmattningen. Detta skulle kunna upplevas problematiskt i arbeten som exempelvis kräver 

mycket sociala kontakter.         
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Återhämtning. Vidare resultat från vår studie visade att tiden precis innan brytpunkt i 

flera fall präglades av en lugnare period, då krav sänktes både i arbetslivet och privatlivet. En 

deltagare beskrev det som att det var först när det blev lugnare och det fanns möjlighet att 

känna efter, som symtomen blev tydliga. Under litteratursökning hittade vi inte vetenskapligt 

underlag som beskrev denna företeelse. I andra fall förväntades en lugnare period med tid för 

återhämtning, men denna återhämtning uteblev. Den allostatiska stressmodellen tar upp vikten 

av återhämtning. När återhämtning efter stressfulla situationer inte sker blir det överaktivitet i 

de allostatiska stressystemen, vilket i sin tur leder till fysisk utmattning (Allvin et al., 2006). 

Samtliga deltagare i vår studie vittnade om sömnbesvär och flertalet talade om att de låg och 

grubblade. En studie baserad på individer med stress- och trötthetssymtom fann att otillräcklig 

sömn och kognitiv aktivitet, såsom svårigheter att koppla av tankar kring arbete på fritiden, 

starkt predicerade utmattningssyndrom. Enligt författarna tyder resultatet på att återhämtning 

från stress har en betydande roll i utmattningsförloppet. De hävdar att stress inte skulle leda 

till ohälsa om tillräcklig återhämtning sker (Söderström, Jeding, Ekstedt, Perski & Åkerstedt, 

2012).     

 

Vårt resultat tyder på att deltagarna upplevde sjukskrivningstiden som för kort. Den korta 

sjukskrivningstiden kunde verka som en stressor i sig. Då blev återhämtning ytterligare ett 

krav som individen skulle uppnå under en viss tid, inte minst alla de åtgärder drabbade 

förväntas genomföra för att tillfriskna. Sjukskrivningstiden som Socialstyrelsen 

rekommenderar är att personer vilka drabbats av utmattningssyndrom bör vara sjukskrivna 

mellan fyra till sex veckor. Sjukskrivningen följs upp och omprövas efter denna period, vilket 

kan medföra oro för den sjukskrivne (Socialstyrelsen, 2003). Bland denna studies deltagare 

varierade sjukskrivningstiden mellan tre veckor och tre månader. I något fall blev deltagaren 

inte sjukskriven, utan gick ner i arbetstid, och hos denna deltagare skedde flest recidiv. Det 

finns i nuläget ingen universell behandlingsform som fungerar för alla drabbade individer. 

Exempel på behandlingsformer som tas upp av Socialstyrelsen (2003) är avspänningsmetoder, 

fysisk träning, samtalsbehandling, läkemedel, psykosocialt stöd och arbetslivsinriktad 

rehabilitering. I intervjumaterialet framkom att vilken vårdinstans och läkare individen 

kommit i kontakt med kan vara avgörande för den drabbades möjlighet till adekvat 

sjukskrivningstid och åtgärder. Vid jämförelser av deltagarnas bemötande från vården, 

upplever vi det som att läkarnas bedömningar är subjektiva.  

 



  
 

 22 

Deltagarna upplevde en ökad stresskänslighet som en konsekvens av utmattningen. Klingberg 

Larsson (2001) tar upp detta som ett vanligt förekommande utmattningssymtom. Vi tror att 

denna bestående stresskänslighet kan vara en orsak till att individer har närmare till recidiv. 

Detta för att gränsen för brytningspunkten flyttas närmare till följd av förhöjda stressnivåer i 

kroppen, samt att en ökad känslighet för stress kan innebära förändrat behov av återhämtning, 

något som kan vara svårt för individen att bedöma. Förmågan att kunna tacka nej till uppgifter 

och åtaganden för att bevara balansen mellan stress och vila är enligt vår uppfattning av vikt 

för att undvika framtida recidiv.   

 

Metodologisk diskussion 

Studiens population som helhet innefattade de människor som diagnostiserats med 

utmattningssyndrom alternativt utmattningsdepression. Studiens deltagare bestod av ett 

tillgänglighetsurval, där flera av deltagarna kände varandra. Detta kan ha haft en inverkan på 

studiens resultat. Om urvalet innehållit fler deltagare med andra demografiska egenskaper 

hade undersökningen kunnat vara mer täckande och uttömmande, då fler upplevelser och 

relevanta aspekter förknippade med utmattning kommit fram. Dessa demografiska egenskaper 

hade kunnat handla om yngre deltagare, arbetslösa, studenter och individer utan barn och 

familj. Studien är bristfällig i täckning på grund av att hela populationen inte är representerad, 

å andra sidan var det inte vår avsikt att rikta oss till individer utanför arbetslivet. Våra egna 

referensramar avgränsar studien på det sättet att vi huvudsakligen ser det utifrån ett 

arbetspsykologiskt perspektiv som personalvetarstudenter. 

  

Anledningen till att även de som diagnostiserats med utmattningsdepression också valdes att 

ingå i studien var att det inte var den medicinska diagnostiseringen som var av intresse, utan 

själva upplevelsen av utmattning. Medverkande deltagare diagnostiserades mellan 2001-2016. 

Det innebär att händelser de återgav var retrospektiva, vilket kan ha inneburit att 

upplevelserna omskapats och förändrats något under årens gång.   

 

Vi har valt att huvudsakligen fokusera på tiden före diagnostisering och upplevelser under 

utmattningen, samt bestående svårigheter en tid efteråt. Vi har därför gjort valet att inte lägga 

fokus på behandlingen och olika åtgärder för återhämtning. Detta dels på grund av att det är 

ett så omfattande område, dels för att vi inte besitter några medicinska kunskaper om 

behandlingsmetoder eller medicinering. En nackdel med det tankesättet är att vi kan ha gått 

miste om att belysa relevanta faktorer om utmattning.    
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I intervjusituationer är vi förhållandevis orutinerade, vilket kan ha avspeglats i 

intervjumaterialet på så sätt att vi missat ställa relevanta följdfrågor och därigenom oavsiktligt 

utelämnat betydelsefulla aspekter av utmattning. Vi kan inte utesluta att intervjumaterialet sett 

annorlunda ut om någon annan lett intervjun. Vi är medvetna om att icke-verbal information 

går förlorad vid telefonintervjuer samt att intervjun kan sakna naturliga pauser för eftertanke, 

men vi ansåg att deltagarens tillfälle att dela med sig av sina personliga upplevelser och 

lärdomar övervägde nackdelarna. En av intervjuerna genomfördes i universitetsmiljö, vilket 

innebär att vi inte kan utesluta att det har haft en påverkan på intervjumaterialet. Deltagarna i 

studien fick möjlighet att läsa igenom sina respektive transkriberat intervjumaterial, för att se 

till så att intervjuerna uppfattats korrekt. Transkriberingarna gjordes ordagrant och 

konsekvent utefter överenskomna regler. Vad gäller validitetskriteriet om förankring i 

undersökningsmaterialet anser vi det tillfredsställande då endast strukturering och 

komprimering av det transkriberade materialet skett. Vidare har ingen tolkning av 

intervjumaterialet skett vid framställning av resultatet.  

 

Praktiska implikationer och framtida forskning 

Under vårt arbete tycker vi oss uppfatta att föräldrar till barn med neuropsykiatrisk 

funktionsvariation kan utgöra en samhällsgrupp med risk för utvecklande av utmattning. Vi 

anser att vidare forskning är av intresse för samhället. Om det skulle visa sig vara en särskilt 

utsatt grupp skulle statliga interventioner vara av relevans för dessa familjer. Det saknas idag 

även kunskap om när en drabbad kan förväntas återgå till arbete utan att löpa risk för recidiv.  

 

Vidare saknar vi internationell konsensus angående diagnostisering av utmattningssyndrom, 

för att individer ska kunna få likvärdiga bedömningar och tillgång till adekvata åtgärder. Dock 

är det problematiskt, då de drabbade visar på heterogena symtom och har kommit olika långt i 

sina sjukdomsförlopp. Därför vore det eventuellt fördelaktigt att nyansera och utveckla 

diagnoskriterierna för att kunna erbjuda en mer individanpassad behandling som lämpar sig 

för den aktuella graden av utmattning hos individen. Vi anser också att ytterligare forskning 

rörande effektiva behandlingsformer behövs, då vi uppfattar att många olika typer av åtgärder 

administrerats med varierande resultat.     

 

Vår förhoppning är att denna studie tillför ett kvalitativt perspektiv inom forskningsområdet 

och uppmuntrar till ytterligare forskning.   
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Bilaga 1. 

Socialstyrelsens diagnoskriterier för utmattningssyndrom  

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. Sym- tomen 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 mins- kad 

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:  

 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,  mag–tarmbesvär, 
yrsel eller ljudkänslighet   

D. Symtomen orsakar 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).  


