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Abstract  

The aim of the present study is to contribute with knowledge about what women in the care 

sector, that have had a burnout, think is the leading cause of the burnout. This study will focus 

on if the women believes that a contributing cause of their burnout is that their work and 

leisure have flowed together. This has resulted in two questions at issue:  

 

 What does women who work in the care sector and had a burnout think are the leading 

causes of the burnout?  

 What does the women think about that a contributing cause of the burnout could be 

that work and leisure have flowed together? 

 

To be able to answer the study’s aim and questions of issue, the dramaturgic model developed 

by Erving Goffmans has been used. The focus has been on his theory about how the ego 

develops and how teams work together. Also the concepts which he call the onstage area and 

the backstage are, have been used in the current study. The study was conducted with a 

qualitative method and the empirical material was gathered through semi-structured 

interviews. The study consisted of five persons which all were women who had worked in the 

care sector and have had a burnout. Earlier studies has showed that when stress becomes 

longlasting and when there is no opportunity for recovery, then there is an increased risk of 

having a burnout. People that work in the care sector are more susceptible to have mental 

problems compared to people in other work sectors. Women have a higher rate of sick leave 

than men and the most common cause is mental health problems.  

Earlier studies have also shown that burnout in women is more common than in men. Women 

tends to have a greater responsibility for the family than men and also experience both 

workrelated stress and stress due to household cores. This is something that can lead to a 

burnout. Earlier studies have also shown that the sense of control in work has affected the risk 

of a burnout. Workers who believe they have a low level of control at work, have an increased 

risk of a burnout. If the work demands are to high, it increases the risk of having mental 

health problems. Reorganizations at work can also increase the risk of having mental 

problems and a burnout. The result of the present study showed that womens own sense of 

how they performed at work, the secrecys limited possibilities to be able to talk about 

incidents and not be able to relax during the breaks and during the spare time, were altogether 

important causes to why the women had burnouts. In addition to that, a specific jargon in the 

workplaces and among the colleagues were something that affected the womens mental health 

and the dissolution of burnout.  
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Sammanfattning  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad vårdarbetande kvinnor som drabbats av 

utmattningssyndrom har för upplevelse av vad som har utlöst tillståndet. Fokus ligger vid om 

kvinnorna kopplar utlösningen av tillståndet till att arbete och fritid flutit samman. Studiens 

syfte har genererat i två frågeställningar, vilka följer:  

 

 Vad har vårdarbetande kvinnor som drabbats av utmattningssyndrom för upplevelse 

av vad som har utlöst tillståndet? 

 Hur ser kvinnornas upplevelse ut kring att en bidragande faktor till 

utmattningssyndromet skulle vara relaterat till att gränsen mellan arbetsliv och fritid 

har flutit ihop? 

 

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektiv använts som teoretisk utgångspunkt i min studie. Fokus har legat på hans teori om 

hur jaget växer fram samt hur team arbetar tillsammans. Även de begrepp som han kallar för 

den bakre och främre regionen har använts. Studien utfördes via en kvalitativ metod och det 

empiriska materialet samlades in genom halvstrukturerade intervjuer. I undersökningen deltog 

fem intervjupersoner, varav alla var kvinnor som arbetade eller hade arbetat inom vårdsektorn 

och drabbats av utmattningssyndrom. Tidigare forskning har visat att när stress blir långvarig 

och då tillfälle till återhämtning inte ges, finns risk att utmattningssyndrom utbryter. 

Människor, särskilt kvinnor, som arbetar inom vårdsektorn är mer benägna att uppleva 

psykisk ohälsa än vad arbetstagare utanför denna sektor är. Kvinnor har större sjukfrånvaro än 

män och den vanligaste sjukskrivningsorsaken hos dem är psykisk ohälsa. Forskning har även 

visat att kvinnor drabbas av utmattningssyndrom oftare än vad män gör. Kvinnor tenderar att 

ha större familjeansvar än män samt att känna både arbetsrelaterad stress och stress på grund 

av hushållssysslor. Detta är något som kan utmynna i utmattningssyndrom. Känslan av 

kontroll i arbetet är även något som tidigare forskning har påvisat inverka på risken av att 

drabbas av utmattningssyndrom. Arbetstagare som upplever låg grad av kontroll i arbetet 

löper större risk för att drabbas. Att arbetskraven upplevs alltför höga kan leda till psykisk 

ohälsa. Även omorganiseringar har en inverkan på den psykiska hälsan samt risken av att 

drabbas av utmattningssyndrom, då snabba organisatoriska förändringar på arbetsplatsen kan 

leda till psykisk ohälsa. Min studies resultat visar att kvinnornas upplevelse av hur pass bra de 

presterade i arbetet hade koppling till deras insjuknande i utmattningssyndrom. Även 

sekretessen som rådde inom arbetet inverkade på risken av att drabbas, då den begränsande 

möjligheten att kunna ventilera jobbiga händelser. Mitt resultat visar även att känslan av att 

inte kunna slappna av från arbetet på fritiden och under rasterna, var bidragande orsaker till 

att kvinnorna drabbades av utmattningssyndrom. Likaså hade innehavandet av en viss jargong 

mellan arbetskamraterna på arbetsplatsen inverkan på kvinnornas psykiska mående och 

utlösningen av utmattningssyndrom. 
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1. Inledande bakgrund 

Utmattningssyndrom är ett begrepp som florerar flitigt i media. Ideligen hör vi om människor 

som har ”gått in i väggen” eller blivit ”utbrända”. De uttrycken utgör slangord för diagnosen 

utmattningssyndrom, vilket innebär att personen ifråga har drabbats av ett tillstånd där den 

psykiska hälsan har blivit försämrad i form av brist på psykisk energi, minskad företagsamhet 

och nedsatt förmåga att återhämta sig efter psykisk ansträngning (Socialstyrelsen, 2003:7-9). 

 

Christina Maslach är socialpsykolog och på 1980-talet skrev hon flitigt om 

utmattningssyndrom. Hon menade att det var ett tillstånd som kunde uppstå bland personer 

som arbetade med människor. Hon framhöll att det var orsakat av den sociala interaktionen i 

arbetet, det vill säga att tillståndet utbröt på grund av att personen blev för starkt emotionellt 

involverad i arbetet och kände att hen inte kunde leva upp till de krav som ställdes. Vidare 

menade hon att kvinnor upplevde tillståndet oftare och intensivare än män samt att orsaken till 

det kunde återfinnas i de skilda sociala förväntningar som fanns hos kvinnor och män. 

Samhällets förväntningar på att kvinnor skulle vara mer omtänksamma och lyhörda för 

känslor än vad män var, bidrog till att kvinnor i högre utsträckning kunde bli emotionellt 

utmattade (Maslach, 1985: 12 och 75).  

 

Socialstyrelsens rapport om utmattningssyndrom från år 2003 visade att personer som 

arbetade med människor, så som vårdanställda, var mest drabbade av utmattningssyndrom. 

Den visade också att könskillnader kunde kopplas till att tillståndet utlöstes. Detta för att 

kvinnor upplevde att de var tvungna att utföra dubbelarbete, det vill säga arbete både på 

arbetsplatsen och i hemmet, vilket gjorde dem mer benägna att drabbas av tillståndet. 

(Socialstyrelsen, 2003:33 och 39). 

 

Även senare forskning har visat att det finns skillnader mellan kvinnor och män gällande 

tendensen att drabbas av utmattningssyndrom.  Enligt Försäkringskassans 

socialförsäkringsrapport från år 2014 som berör sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, hade 

kvinnor större risk för att drabbas av utmattningssyndrom och andra ångestdiagnoser än vad 

män hade. Sjukfallen kring dessa var 37 procent högre för kvinnor jämfört med män. 

Rapporten visade också, precis som Socialstyrelsens ovan nämnda rapport, att personer som 

arbetade med människor, så som inom vårdyrken, löpte större risk för att drabbas av sjukfall 

med grund i psykisk ohälsa. Enligt Försäkringskassans socialförsäkringsrapport grundade det 

sig i att kraven inom dessa yrken ökat (Socialförsäkringsrapport, 2014:17 och 30).  

 

Att kvinnor inom vårdyrken tenderar att vara hårt drabbade av psykisk ohälsa och 

utmattningssyndrom, är anledningen till att denna studie kommer avgränsas till att enbart 

fokusera på just vårdarbetande kvinnor. 

 

Michael Allvin m.fl. (2006: 120-122) menar att i det nutida samhället tenderar arbetsliv och 

privatliv att flyta in i varandra. Tidigare fanns en tydlig uppdelning mellan dessa sfärer. 

Arbetet var en plats för funktionellt arbete som var åtskilt från det övriga livet via arbetstid 
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och arbetsplats. Fritid i sin tur var en sfär för vila och omsorg. Vidare skriver Allvin m.fl. 

(2006: 168-170) att dessa sfärer inte längre är lika tydligt åtskilda, vilket kännetecknas av 

friare arbetstider och ett mer individualiserat arbetsliv. Friare arbetstider syns på många 

arbeten i form av flextid, vilket gör att individen i större utsträckning kan styra sin arbetstid. 

Att arbetslivet blivit mer individualiserat utmärks av att det ställs högre krav på individens 

förmåga att själv kunna lägga upp arbetsuppgifterna på bästa vis. Detta speglar det nya 

arbetslivets förväntningar på att individen ska vara obunden och rörlig till arbetet, vilket 

förvandlar arbetet till ett personligt projekt för individen (Allvin m.fl., 2006: 168-170). 

 

Jag har inte funnit tidigare forskning som har berört om utmattningssyndrom skulle kunna 

vara kopplat till att arbetsliv och fritid flutit samman. Det är av den anledningen som jag har 

valt att undersöka om det skulle kunna vara en bidragande faktor till att kvinnor inom 

vårdyrken drabbas av utmattningssyndrom.  

 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vad vårdarbetande kvinnor som 

drabbats av utmattningssyndrom har för upplevelse av vad som utlöst tillståndet. Fokus 

kommer att riktas mot om kvinnorna kopplar utlösningen av tillståndet till att arbete och fritid 

flutit samman. Ambitionen är att bidra med mer kunskap om just relationen mellan 

utmattningssyndrom hos vårdarbetande kvinnor och gränserna mellan arbete och fritid. 

 

1.2  Frågeställningar 

1. Vad har vårdarbetande kvinnor som drabbats av utmattningssyndrom för upplevelse av vad 

som har utlöst tillståndet? 

 

2. Hur ser kvinnornas upplevelse ut kring att en bidragande faktor till utmattningssyndromet 

skulle vara relaterat till att gränsen mellan arbetsliv och fritid har flutit ihop? 

 

1.3 Avgränsning 

I min studie har jag valt att avgränsa mig till att enbart fokusera på kvinnor som drabbats av 

utmattningssyndrom. På så vis har jag uteslutit att undersöka hur mäns relation till tillståndet 

gestaltar sig. Detta för att kvinnor tenderar att vara särskilt drabbade av utmattningssyndrom. 

Ytterligare en avgränsning som jag gjort är att fokusera på kvinnor som arbetat inom 

vårdsektorn när utmattningssyndromet utbröt, eftersom att kvinnor inom vårdsektorn löper 

ökad risk att drabbas av utmattningssyndrom. Dock går det inte att utesluta att det finns andra 

grupper i samhället som också tenderar att ha ökad risk att drabbas av utmattningssyndrom. 

Denna studie kommer dock inte beröra dessa, eftersom den då skulle bli alltför omfattande. 

Jag har dessutom avgränsat min studie till att endast använda intervjupersoner som fått 

diagnostermen utmattningssyndrom som sjukskrivningsorsak. Som nedan kommer redogöras 

för (se begreppsdefinitioner) finns fler diagnostermer med symtom som tenderar att vara 

mycket likartade med just utmattningssyndrom. Dock skulle det bli alltför komplext att 

undersöka kvinnor med olika diagnostermer, varför jag har jag varit noga med att välja 

intervjupersoner som har fått just diagnostermen utmattningssyndrom som 
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sjukskrivningsorsak.  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Nedan förklaras aktuella begrepp som används i texten. Då beskrivningarna av dessa är 

komplexa och skiljer sig åt vid olika litteratur, ser jag det lämpligt att tydliggöra för hur 

begreppen ska tolkas i just denna studie. 

 

Stress definieras i denna studie som en kroppslig reaktion som uppstår i interaktion mellan 

individ och omgivning. Om individen upplever att det finns en obalans mellan de krav som 

ställs på hen och hens förmåga att handskas med dessa kan stress uppstå. I det nutida 

samhället utsätts vi ofta för stressorer som framkallar långvarig psykisk och psykosocial 

stress, exempelvis av arbeten som är mycket jäktiga och psykiskt ansträngande. Det är först 

när stressen blir långvarig och återhämtning inte ges som den kan vara skadlig för kroppen. 

Den kan då bidra till en rad olika sorters ohälsa, så som kronisk trötthet, muskelsmärtor, 

nedstämdhet, sömnproblem, depression och utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2009: 182-

184). 

 

Utmattningssyndrom som begrepp används i denna studie i enlighet med Socialstyrelsens 

definition av tillståndet. Socialstyrelsen (2003: 7-9) definierar det som ett tillstånd vilket 

uppkommit till följd av en eller flera stressfaktorer, vilka ska ha funnits under minst sex 

månader. Tillståndet innefattar brist på psykisk energi, minskad företagsamhet och nedsatt 

förmåga att återhämta sig efter psykisk ansträngning. Symtomen får inte bero på effekter 

uppkomna av någon substans, så som mediciner eller droger. De får inte heller grunda sig i 

någon kroppslig sjukdom, exempelvis diabetes. Tillståndet behöver inte vara utlöst av just 

arbetsstress, utan kan ha sin grund i andra faktorer, så som ihållande relationsproblem eller 

långvarig arbetslöshet (Socialstyrelsen, 2003:7-9 ). Då det finns flera termer som används i 

samband med detta tillstånd, så som utmattningsdepression och maladaptiv stressreaktion, 

kan det vara av vikt att reda ut deras exakta innebörd. Utmattningsdepression ska enbart 

användas när depression har utvecklats i samband med tillståndet. Maladaptiv stressreaktion 

ska i sin tur endast användas vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa av lindrigare karaktär. Vid 

sådan bedöms varken kriterierna för utmattningssyndrom eller utmattningsdepression ha 

uppfyllts (Socialstyrelsen, 2003:7). I denna studie använder jag utmattningssyndrom som 

beteckning på tillståndet, eftersom det är det är den diagnosterm som mina intervjupersoners 

sjukskrivningar är baserade på.  

 

1.5 Disposition  

I kapitel två presenteras tidigare forskning som berör utmattningssyndrom och orsaker till 

varför det utbryter. I kapitel tre beskrivs den teori som jag använt som hjälpmedel vid 

utformandet, genomförandet och analyseringen av datainsamlingsmaterialet. I det fjärde 

kapitelet följer en redogörelse kring hur jag genomfört min undersökning. Jag beskriver min 

metod och varför jag har gått tillväga på det vis som jag har gjort. I kapitel fem analyserar jag 

de resultat som framkommit via undersökningen. I kapitel sex besvarar jag mina 

frågeställningar samt lyfter fram förslag till fortsatt forskning. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om utmattningssyndrom och psykiska ohälsa 

som har sin grund i arbetslivet och i familjeförhållanden. I forskningsresultaten har jag funnit 

återkommande teman som är betydelsefulla för min studie. De teman jag har urskilt är hur 

familjeförhållanden relaterar till psykisk ohälsa och utmattningssyndrom, hur kontroll i 

arbetet relaterar till psykisk ohälsa och utmattningssyndrom samt organisationsförändringars 

betydelse för psykisk ohälsa och utmattningssyndrom. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Sociological Abstracts var den databas som användes vid sökandet av vetenskapliga artiklar 

rörande utmattningssyndrom hos kvinnor inom vårdsektorn. Sökorden bestod av burnout and 

work, burnout women caring, burnout caregivers och burnout and leisure. Vidare har även 

vetenskapliga rapporter använts. 

 

2.2 Hur familjeförhållanden relaterar till psykisk ohälsa och 

utmattningssyndrom 

År 2003 genomförde SCB, Statistiska centralbyrån, en undersökning som hade som avsikt att 

beskriva skillnader i kvinnors och mäns tidsanvändning, det vill säga sätta ett 

könskillnadsperspektiv på hur de använde sin tid. Undersökningen ägde rum under perioden 

1990 – 1991 och därefter gjordes en liknande undersökning under perioden 2000-2001. 

Därmed kunde man jämföra de olika tidsperioderna med varandra. Dagboksföring användes 

som datainsamlingsmetod, där kvinnor och män fick notera vilken typ av och under vilken tid 

som hemarbete skedde. Det genomfördes även intervjuer med deltagarna i undersökningen 

gällande hur deras hushållsarbete gestaltade sig (SCB, 2003:3 och 13-14). 

 

Undersökningsresultaten visade att vid jämförelse med den första undersökningsperioden och 

den senare, hade kvinnans arbete i hemmet minskat i omfattning. Enligt rapporten berodde 

inte denna minskning på en effekt av ökad jämställdhet, för även om den senare 

undersökningen visade att hemmasysslor blivit jämnare fördelat mellan kvinnor och män, 

visade den även att kvinnor utförde mer hushållsarbete än män (SCB, 2003:19). Vad som 

istället kunde ses som faktorer till att kvinnans tid för hemmasysslor minskade, var att 

hushållningen blev mer effektiv eftersom det blev vanligare att köpa städhjälp, använda 

tekniska hjälpmedel i hemmet och att mer färdiglagad mat inköptes (SCB, 2003:32).  

Jämförelserna mellan de två undersökningsperioderna visade också att upplevelsen av att inte 

få tiden att räcka till var relativt oförändrad. Dock sågs en förändring i hur de olika 

befolkningsgrupperna upplevde det. I den senare undersökningsperioden var det främst 

ensamstående småbarnsmammor som upplevde stress över att inte få tiden att räcka till (SCB, 

2003:106). Detta innebär att även om det enligt rapporten kan konstateras att kvinnor gjorde 

mindre hemarbete, upplevde ensamstående småbarnsmammor stress över att de inte hann med 

allt som skulle göras. 
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Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport från år 2009 är stress något som kan leda till 

utmattningssyndrom. Dock enbart om den är långvarig och tillgång till återhämtning inte ges 

(Socialstyrelsen, 2009: 182-184). 

 

Stort familjeansvar och stress orsakat av hushållssysslor kan kopplas till utmattningssyndrom. 

Detta fastslår Samuel Aryee (1993:1) i sin studie där han undersökt orsaker till 

utmattningssyndrom utifrån ett genusperspektiv genom att göra en enkätundersökning på 95 

dubbelinkomsttagande par i Singapore. Denna visade att hos kvinnor var det inte bara 

arbetsstress som ledde till utmattningssyndrom, utan även stress som var framkallad av 

hushållsysslor. Resultatet visade också att kvinnor tenderade att känna emotionell utmattning 

av både arbetsstress och hemarbete, medan männen enbart gjorde det på grund av arbetsstress 

(Aryee, 1993:1). Dock ska hållas i åtanke att denna studie är utförd i ett land som är mycket 

olikt Sverige samt att undersökningen genomfördes för 23 år sedan. 

 

Trots det kan man även i nutiden och i det svenska samhället, se att kvinnor är mer drabbade 

av psykisk ohälsa på grund av hemarbete kombinerat med förvärvsarbete. Nikolay Angelov, 

Per Johansson och Erica Lindahl (2013:1 och 7-8) undersökte förklaringar till varför kvinnor 

tenderade att ha större sjukfrånvaro. Deras studie byggde på svensk registerdata över par som 

fått sitt förstfödda barn mellan perioden 1992 och 1998. De jämförde skillnader i sjukfrånvaro 

och vistelse på sjukhus mellan paren, genom att studera data minst sex år tillbaka innan första 

barnets födelse och minst tio år framåt efter födelsen. 

 

I deras rapport framförs att kvinnor hade ett större familjeansvar än män, trots att kvinnor 

förvärvsarbetade. Detta var en faktor som ökade sjukfrånvaron hos kvinnor. Deras större 

familjeansvar ledde till sämre förankring i arbetslivet som i sin tur ökade risken för 

sjukskrivning. Undersökningen visade att denna tendens höll i sig fram till att det första barnet 

fyllde 16 år. Att kvinnor började deltidsarbeta efter det att de blivit föräldrar kunde påverka 

deras ekonomi negativt och leda till sjukskrivning. Författarna till rapporten menar också att 

kvinnor med högre inkomst var mindre benägna att bli sjukskrivna, eftersom de hade råd att 

köpa hushållsnära tjänster och därmed inte hade lika stor arbetsbörda i hemmet. 

Undersökningen gav dock inget stöd för att mammors hälsa skulle vara sämre än pappors rent 

generellt sätt. Det som forskningen visade var snarare att mammors större familjeansvar gav 

ökad risk för sjukskrivning, då förvärvsarbete i kombination med ökat hemarbete bidrog till 

att kvinnan upplevde mycket stress (Angelov, Johansson, Lindahl, 2013:1, 4 och 13-17).  

 

Även Försäkringskassans socialförsäkringsrapport från år 2015 om sjukfrånvarons utveckling, 

visade att kvinnor år 2012 tenderade att vara mer sjukskrivna än vad män var. Det gick 

dessutom att konstatera att psykisk ohälsa var den vanligaste sjukskrivingsorsaken hos 

kvinnor. Den vanligaste sjukskrivningsorsaken hos män var istället sjukdomar i 

rörelseorganen (Försäkringskassan, 2015:5) 

 

David Nicholas Barron och Elizabeth West (2007: 2160 och 2165) undersökte om 

arbetstagare inom vårdyrken i Storbritannien tenderade att uppleva fler negativa 

arbetsrelaterade känslor i slutet av arbetsdagen, jämfört med människor som arbetade utanför 
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vårdsektorn. De hade dessutom som avsikt att ta reda på om det fanns någon skillnad mellan 

kvinnor och män gällande de arbetsrelaterade negativa känslorna. Undersökningens data 

byggde på uppgifter som framtagits vid British Household Panel Survey, vilket var en 

undersökning som genomförts årligen sedan år 1991 av Institutet för social och ekonomisk 

forskning vid University of Essex. Denna upprepades varje år via en enkätundersökning på 

5000 hushåll, där män och kvinnor fick ange i vilken utsträckning de kände sig utmattade, 

oroliga, ”förbrukade” och hade problem med att varva ner efter arbetet.  

Nicholas m.fl. (2007: 2168) forskningsresultat visade att människor som arbetade inom 

vårdyrken, särskilt kvinnor, var mer benägna att känna de ovan nämnda känslorna i slutet av 

arbetsdagen. Även män kunde uppleva dessa känslor, men i betydligt mindre omfattning än 

vad kvinnor gjorde.  

Socialstyrelsens folkhälsorapport från år 2009 som berör psykiska påfrestningar, grundar sig i 

en rad olika undersökningar som SCB, Statistiska centralbyrån, har genomfört. Dessa 

undersökningar kallas för ULF-undersökningar, Undersökningar av levnadsförhållanden, som 

Socialstyrelsen har författat till en rapport. 

 

Rapporten beskriver att kvinnor har genomgående mer psykiska besvär än vad män har, så 

som sömnbesvär och ångest. Vanligast är besvären hos yngre, främst i åldern 16–24 år. ULF-

undersökningarna visade att upplevelsen av stress och psykisk ansträngning i arbetet hade 

ökat sedan 1980-talet, varvid den största ökningen skedde i slutet av 1990-talet och nådde sin 

höjdpunkt i början av 2000-talet. Därefter skedde en viss minskning. I genomsnitt upplevde 

ungefär 40 procent av kvinnorna och närmare 35 procent av männen i åldersgruppen 25–64 år 

sitt arbete som både stressigt och psykiskt ansträngande åren 2003–2005. Rapporten förklarar 

vidare att långvarig stress där tillfälle för nedvarvning inte ges, kan leda till att 

utmattningssyndrom utbryter (Socialstyrelsen, 2009: 183-189).  

 

Med stöd i den forskning som tagits upp ovan kan således konstateras att kvinnor är mer 

drabbade av psykisk ohälsa som kan leda till utmattningssyndrom, än vad män är. Denna 

psykiska ohälsa är som ovan redogjorts för relaterad till kvinnans större familjeansvar i 

kombination med att hon förvärvsarbetar. 

 

2.3. Hur kontroll i arbetet relaterar till psykisk ohälsa och utmattningssyndrom  

Nicholas m.fl. (2007) studie om i fall vårdarbetare i Storbritannien tenderade att känna sig 

mer utmattade i slutet av arbetsdagen än människor som arbetade utanför vårdsektorn gjorde, 

redogjordes för tidigare i texten. I denna artikel framförs även att psykisk ohälsa är kopplat till 

arbetets utformning. Enligt studien kunde arbeten som helt styrdes av ledningen och därmed 

gav begränsad kontroll och planering av arbetssysslorna, leda till psykisk ohälsa i högre grad 

än arbeten där arbetstagaren hade möjlighet att använda sin kreativitet (Nicholas m.fl., 2007: 

2161). Detta tyder på att i miljön där arbetet utförs, så som hur det organiseras, har en stor 

betydelse för arbetstagarens psykiska hälsa. 

V. Gueritault-Chalvin, m.fl. (2000:149) gjorde en undersökning där totalt 445 sjuksköterskor i 

USA som gav vård till hiv/aids-patienter fick svara på en anonym enkät. Denna studie visade 
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precis som studien ovan, att den grad av kontroll man kände arbetet var relaterat till risken av 

att drabbas av utmattningssyndrom. 

I artikeln framförs att de personer som upplevde en känsla av kontroll över stressfaktorer i 

arbetet, löpte mindre risk för att drabbas av utmattningssyndrom. Detta för att de upplevde att 

de kunde styra över sin omgivning och stressande händelser. De människor som kände sig 

kontrollerade gällande hur de utförde arbetet, upplevde mer stress och hade större benägenhet 

att drabbas av utmattningssyndrom (Gueritault-Chalvin m.fl., 2000:151).  Studien visade 

också att arbetsbelastningen påverkade tendensen att drabbas av tillståndet, då större sådan 

gav ökad risk (Gueritault-Chalvin m.fl., 2000:158-159). 

Socialstyrelsens folkhälsorapport om psykiska påfrestningar från år 2009, som tagits upp 

tidigare i texten, beskriver precis som ovan nämnda studier, att känslan av att ha inflytande 

över sin arbetssituation är positivt för den psykiska hälsan. Dock förklarar den vidare att 

inflytande i arbetet inte alltid behöver vara synonymt med frånvaro av ohälsa. På senare år har 

arbetskraven ökat, vilket bland annat innebär större förväntningar på att individen själv ska 

kunna definiera sina arbetsuppgifter och sätta gränser för hur omfattande de ska vara. Om 

inflytande i arbetet även innebär höga arbetskrav, kan det bidra till stressymptom. Dock är det 

fortfarande vanligast med sjukskrivning i arbeten där det inte finns möjlighet att påverka sin 

arbetssituation, än i arbeten där höga arbetskrav kombinerat med högt inflytande förekommer 

(Socialstyrelsen, 2009: 194-195). Särskilt kvinnor i den offentliga sektorn upplever att de inte 

har möjlighet att påverka sin arbetssituation, vilket leder till fler psykiska besvär och 

långtidssjukskrivningar inom denna grupp (Socialstyrelsen, 2009:197). 

Även SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, redogör för att graden av kontroll i 

arbetet inverkar på risken att drabbas av utmattningssyndrom. SBU är en statlig myndighet 

som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder. Deras rapport om arbetsmiljöns betydelse för 

symtom på depression och utmattningssyndrom, bygger på en litteraturöversikt som de har 

utfört. I denna framförs att arbetsförhållanden där det finns små möjligheter att påverka sina 

arbetssysslor, samtidigt som kraven upplevs mycket höga, höjer risken att drabbas av 

utmattningssyndrom. Likaså beskrivs att upplevelsen av att känna sig rättvist behandlad och 

att kunna kontrollera sitt arbete, minskar risken för att drabbas av utmattningssyndrom (SBU, 

2014: 13-14).   

  

Sammanfattningsvis kan konstateras att den grad av kontroll som arbetstagaren upplever sig 

ha över sina arbestuppgifter samt de arbetskrav individen upplever ställs på hen, har en 

inverkan på tendensen att drabbas av utmattningssyndrom. 

 

2.4 Organisationsförändringars betydelse för psykisk ohälsa och 

utmattningssyndrom 

Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009: 195-197) beskriver att det sedan 1990-talet blivit allt 

vanligare med snabba organisatoriska förändringar på arbetsplatsen, så som att enheter slås 

ihop eller försvinner helt. Nedskärningar som sker upprepande gånger och att 

organisationerna snabbt expanderar har visat sig bidra till ett större antal 

långtidssjukskrivningar. Detta ser man särskilt där omorganiseringar skett upprepade gånger 
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inom en kort tidsintervall. Det faktum att omorganiseringar påverkar hälsan negativt kan 

också ha sin grund i att allt fler anställda känner att de inte kan göra ett bra jobb i och med de 

snabba förändringar som skett (Socialstyrelsen, 2009: 195-197).  

I den offentliga sektorn har organisationsförändringarna varit särskilt tydliga. Sedan 1990-

talet har det där skett en ökning i arbetets intensitet. Fram till 90-talskrisen var kvinnors 

stressupplevelse ungefärligt likartad i både statlig och privat sektor samt inom kommun och 

landsting. Åren efter krisen kunde man dock se en ökning i upplevelsen av stress på arbetet 

hos kvinnor anställda inom landsting. Man kunde även se att lågkonjunkturen inte hade 

minskat arbetsbördan för anställda inom vård-och utbildningssektorn, utan snarare en ökning 

av denna då de minskade skattemedlen resulterade i minskade resurser (Socialstyrelsen, 

2009:191 och 197). 

 

SBU (2014: 28-30) framför att de organistoriska förändringar som skett de senaste 

decennierna innefattar krav på att företag ska vara flexibla och anpassningsbara utefter 

arbetsmarknadens svängningar. Om företagen inte lyckas med detta, finns risk för att de går 

under. Detta medför i sin tur krav på att även arbetstagaren ska vara anpasslig och flexibel. 

Samtidigt behöver hen uppfylla andra sociala roller, exempelvis rollen av att vara förälder. 

Detta kan bidra till konflikter mellan att vara en flexibel arbetstagare och att ha kontroll över 

sitt övriga liv. Dessa konflikter kan i sin tur leda till psykisk ohälsa. SBU (2014:13) redogör 

vidare för att människor som upplever osäkerhet och oro kring ifall de kommer att få arbeta 

kvar på sitt arbete, löper större risk för att drabbas av utmattningssyndrom. 

 

Med stöd i ovan forskning, kan fastslås att organisationsförändringar har en betydande 

inverkan på den psykiska hälsan samt risken av att drabbas av utmattningssyndrom. 

 

2.5 Sammanfattning 

Den forskning som har presenterats i detta kapitel har gett en insikt i hur familjeförhållanden, 

känsla av kontroll på arbetsplatsen och omorganisering av arbetsplatsen är kopplat till psykisk 

ohälsa och utmattningssyndrom. Forskningen som framförts här har dock inte behandlat hur 

upplösningen mellan arbete och fritid skulle kunna vara kopplat till utmattningssyndrom. Den 

här studien har som mål fylla den kunskapsluckan. 

  



9 
 

3. Teori 

I följande kapitel kommer redogöras för den teori som använts som hjälpmedel vid 

utarbetningen av intervjuguiden och genomförandet av datainsamlingen samt vid 

analyseringen av denna. I den forskning som presenterades i kapitel 2, togs inte upp om 

utlösningen av utmattningssyndrom skulle kunna kopplas till att arbete och fritid flutit ihop. 

Därför blir Erving Goffmans teori om den främre och bakre regionen intressanta begrepp att 

använda som verktyg i min undersökning, då de går att applicera som termer på arbete och 

fritid. Den forskning som lyfts fram i föregående kapitel har inte heller behandlat om 

utmattningssyndrom skulle kunna relatera till hur personen i fråga framställer sig inför sin 

omgivning. Av den anledningen blir det intressant att använda Goffmans teori om jagets 

framväxt som hjälpmedel i studien, där han beskriver hur jaget uppstår och upprätthålls.  

Likaså berörde forskningen i kapitel 2 inte om individens medverkan i grupp skulle kunna 

kopplas till utlösningen av utmattningssyndrom. Därför blir det intressant att genomföra och 

analysera studien med hjälp av Goffmans begrepp teamframträdande, som just beskriver hur 

team arbetar tillsammans. 

 

3.1 Jagets framväxt  

Goffman använder teaterscenen som en metafor när han beskriver hur människor socialiserar 

med varandra. Han menar att man kan se det som om vi uppträder på en scen och att de 

människor som vi står i interaktion med utgör en publik (Goffman, 2009/1959:9). 

 

Goffman (2009/1959: 218-219) förklarar att den roll som vi spelar upp på scen är den som 

publiken betraktar som vårt jag. Jaget finns inte i människans kropp, utan det är personens 

aktivitet på scen som skapar jaget. Det kan dock enbart skapas om hens framträdande 

förefaller trovärdigt inför publiken, i annat fall faller jaget samman. Det betyder att personen 

måste kämpa för att upprätthålla ett övertygande framträdande inför publiken. Med andra ord 

är det människorna i omgivningen som tillskriver personens jag. Människans kropp fungerar 

enbart som vad Goffman beskriver som en hängare, vilket utgör något som jaget kan hängas 

upp vid för en viss tid. Att bevara och skapa ett jag finns alltså inte inuti hängaren, utan 

utanför denna och växer fram i interaktion med andra (Goffman, 2009/1959: 218-219). 

 

3.2  Rollernas olika regioner 

Goffman menar att omgivningen kan delas upp i två olika regioner. Han benämner de olika 

regionerna som den främre och den bakre regionen. Den främre är den där vårt framträdande 

spelas upp, det vill säga på scenen (2009/1959: 97-98). Den bakre regionen är istället den där 

vi kliver av scenen. Den beskrivs av Goffman som bakom kulisserna och utgör den region 

som publiken inte har tillträde till. I den kan personen vila från sitt framträdande och gå ur 

den roll som hen nyss haft. Framträdandet som nyss hölls kan gås igenom och funderas över. 

Det är även i denna region som vi förbereder oss för att kliva in i den främre regionen genom 

att utforma och träna på framträdandet (Goffman, 2009/1959: 101-102).  

 

Goffman förklarar vidare att när en person pendlar mellan de olika regionerna, kan man se ett 

tydligt rollbyte hos personen. Gränserna mellan bakre och främre regionen ses överallt i vårt 
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samhälle, exempelvis utgörs skiljelinjen mellan den bakre och främre regionen av en 

toalettdörr. Inne på toaletten är publiken utestängd och vi släpper vårt framträdande för en 

stund (Goffman, 2009/1959: 109-110).  

 

Dock är inte alltid den främre och bakre regionen tydligt åtskilda från varandra. Det kan 

nämligen vara så att de två regionerna i tenderar att flyta ihop. Exempelvis kan ett arbetsrum 

utgöra den främre regionen, då inredningen är ett uttryck för arbetstagarens status. Dock kan 

arbetstagaren samtidigt befinna sig i den bakre regionen, detta genom att hen exempelvis 

skämtar med kollegorna på ett sätt som inte är förenligt med hens arbetsroll (Goffman, 

2009/1959: 112-113). 

  

Att ha kontroll över den bakre regionen är av stor vikt. Detta för att den fungerar som en 

buffert mellan arbetarna själva och de krav som de omges av (Goffman, 2009/1959:103). Om 

kontrollen förloras över den bakre regionen, kan följden bli att personen inte lyckas kliva ur 

sin roll. Hen har då blivit så inrotad i att spela upp ett framträdande att hen även gör det i den 

bakre regionen. Detta bidrar till att avkoppling från att spela upp ett framträdande inte ges 

(Goffman, 2009/1959:119).  

 

Den bakre regionen spelar en stor roll gällande kontroll över arbetet. Genom att arbetstagarna 

döljer saker för publiken kan de styra deras intryck, det vill säga vad publiken ska se och inte 

se. Goffman illustrerar detta via beskrivningen av ett mentalsjukhus. Han menar att en 

intrycksstyrning görs genom att inrätta ett besöksrum. Genom att hänvisa besökare dit, kan 

man styra vilket intryck de får av mentalsjukhuset. Genom att ha ett gemytligt besöksrum får 

besökarna en upplevelse av att mentalsjukhuset är trivsamt, trots att de inte sett resten av det. I 

detta fall utgör den övriga delen av mentalsjukhuset den bakre regionen (Goffman, 

2009/1959:103). 

 

3.3  Teamframträdande 

Goffman (2009/1959: 73-79) lyfter fram sitt begrepp teamframträdande. Med det menar han 

att individer tillfälligt kan arbeta som ett team, för att tillsammans genomföra ett framträdande 

inför publiken. Ett team kan exempelvis bestå av en arbetsgrupp. Alla i teamet är upptagna 

med att spela upp sitt eget framträdande inför publiken, men de står även i ”hemligt 

samförstånd” med varandra. Med det menas att de ser till att agera på ett sådant vis att 

framträdandet passar samman som en helhet med resten av individerna som står på scen. Om 

en av teammedlemmarna inte beter sig på ett trovärdigt vis, kan hen förstöra framträdandet för 

hela teamet. Av den anledningen måste teamet känna förtrolighet för varandra (Goffman, 

2009/1959: 73-79). 

 

Om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter inom teamet kan det bidra till svårigheter för 

dem att framträda som en helhet. Ett team måste nämligen vara eniga i de ståndpunkter som 

de intar. Dessutom är det viktigt att alla känner till vilka ståndpunkter som gäller. Om en 

teammedlem inte begriper hur hen ska framträda inför publiken försvinner hens rollgestalt, 

eftersom teammedlemmen då inte vet hur denna ser ut. Skulle en aktör begå ett misstag i sitt 
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framträdande, får hen inte straffas förrän publiken är försvunnen. Detta för att det annars kan 

störa framträdandet och att publiken då får ta del av sådant som egentligen ska vara gömt för 

den (Goffman, 2009/1959: 80-83). 

 

Om en teammedlem kommer publiken för nära, det vill säga blir för fäst och välvilligt inställd 

till den, kan hen råka avslöja teamets hemligheter. Ett sätt för att hindra detta är att inom 

teamet utveckla en stark solidaritet till varandra. Detta kan göras genom att i den bakre 

regionen skapa en negativ bild av publiken, vilket gör att teammedlemmarna sedan vid 

framträdandet kan lura publiken utan att få dåligt samvete (Goffman, 2009/1959: 186-188).  

 

Goffman menar att varje teammedlem måste inneha dramaturgisk disciplin. Det betyder att 

hen inte får dras med i sitt uppträdande så kraftigt att hen förlorar distansen till det. I sådana 

fall kan hen tappa kontrollen, vilket kan leda till att hen råkar göra sådant som inte passar in i 

framträdandet och av misstag avslöjar teamets hemligheter. Hen ska ha självbehärskning och 

inte uttrycka spontana reaktioner och känslor som inte passar ihop med framträdandet, så som 

att skratta vid allvarliga situationer. Det förväntas även att hen ska kunna pendla mellan 

informell miljö och formell sådan, utan att bli förvirrad av förändringarna mellan dessa. Kort 

sagt förväntas det alltså att teammedlemmarna ska kunna växla mellan den främre och den 

bakre regionen (Goffman, 2009/1959: 188). 

 

Teamets förtroliga förhållande mellan sig syns tydligast i den bakre regionen, då det är där 

som det informella beteendespråket framträder. Där använder de sig exempelvis av slangord, 

talar öppet och skämtar retsamt med varandra (Goffman, 2009/1959:114). Det är även där 

som de kan tala om publiken på ett sådant vis som de inte skulle göra i den främre regionen. 

Exempelvis kanske de i den bakre regionen förlöjligar och hånar sin publik och gör upp 

planer för hur de ska lura den. I den främre regionen kan det istället vara omvänt, att de har ett 

mycket respektfullt förhållningssätt till sin publik (Goffman, 2009/1959: 151). 

 

Inom teamet finns en tendens att varna varandra om publiken plötsligt skulle försöka ta sig in 

i den bakre regionen. Goffman exemplifierar detta via restaurangbranschen. Om en gäst går in 

i köket på resturangen, kommer teamet omedelbart att skifta till den främre regionen och börja 

spela upp ett framträdande. Personalen gör då olika vinkar till varandra för att alla ska 

uppfatta att man nu ska kliva fram i den främre regionen, exempelvis byter språkbruk och 

rätar på ryggarna. Likadant görs vinkar om att man kan återgå till den bakre regionen när 

gästen avlägsnar sig. Här ser man alltså ett tydligt exempel på hur team tenderar att pendla 

mellan den främre och bakre regionen och att detta kan gå mycket snabbt (Goffman, 

2009/1959: 161). 
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4. Metod 

I följande kapitel beskrivs tillvägagångsättet för denna undersökning. Val av metod och hur 

urvalet av intervjupersoner gått till presenteras samt hur materialet samlats in och 

bearbetats. Även reliabilitet och validitet diskuteras. Slutligen redogörs för de etiska aspekter 

som jag har tagit hänsyn till. 

4.1 Metodval  

Denna undersökning bygger på en kvalitativ studie. En sådan används när man vill skapa en 

förståelse kring hur deltagarna upplever och tolkar sociala fenomen, vilket betyder att man har 

en tolkningsinriktad ståndpunkt (Bryman 2011: 340-341). En kvalitativ studie vill beskriva 

snarare än att förklara ett fenomen, då meningen är att gå till djupet för att nå den subjektiva 

upplevelsen (Fejes och Thornberg, 2009: 18-20). Varför jag valt just denna metod beror på att 

jag vill undersöka kvinnors upplevelser av vad som bidragit till att de drabbats av 

utmattningssyndrom. Metodansatsen har varit av hermeneutisk art. Vid en sådan ligger fokus 

på att tolka, förstå och förmedla upplevelser av ett fenomen. Det är själva tolkningen av 

fenomenet som står i centrum (Florén, 2006:141). Mitt val av denna metodansats grundar sig i 

att jag vill skapa en djupgående förståelse kring intervjupersonernas uppfattningar av varför 

de drabbats av utmattningssyndrom. Materialet som jag analyserat bygger på inspelade 

intervjuer med intervjupersonerna som jag skrivit ner och tolkat genom att försöka finna 

återkommande tendenser. Detta har resulterat i att jag kunnat sätta samman olika delar till en 

helhet. Ingrid Westlund (2009: 67-70) menar att inom hermeneutiken är detta tillvägagångsätt 

något som leder till att forskaren kan hitta återkommande teman i texten.  

4.2 Urval 

Studien bygger på ett målinriktat urval. Det kan man se genom att problemställningen har 

styrt urvalet, då intervjupersoner som har varit intressanta för att besvara studiens syfte har 

letats fram. Ett sådant tillvägagångssätt kännetecknar ett målinriktat urval (Bryman, 2011: 

434-435).  Kvinnor inom vårdyrken som drabbats av utmattningssyndrom valdes ut som 

intervjupersoner, eftersom de var intressanta utifrån min problemställning. Jag inledde 

sökandet efter dessa genom att fråga runt i min bekantskapskrets efter tänkbara 

intervjupersoner. På så vis fick jag kontakt med en kvinna som drabbats av 

utmattningssyndrom när hon arbetat inom vården och som var villig att delta i min 

undersökning. Utöver henne fann jag dock inga fler inom min bekantskapskrets som passade 

in i studiens syfte, varför jag bestämde mig för att skapa ett inlägg (se bilaga 1) i en 

Facebook-grupp för människor som drabbats av utmattningssyndrom. I detta inlägg framförde 

jag en förfrågan kring om det fanns personer som var intresserade av att medverka i min C-

uppsats studie. Jag förklarade att kriterierna för att få delta i undersökningen var att man var 

kvinna och hade arbetat inom vården när utmattningssyndromet utbrytit. Det var ett medvetet 

val av mig att inte avgränsa urvalet med ytterligare kriterier, då jag eftersträvade en stor bredd 

på intervjupersonerna. Intresset av att få delta visade sig vara stort och jag valde ut fyra 

personer som uppfyllde kriterierna ovan och som hade varierande åldrar, familjesituationer 

och olika sorters vårdyrken. Syftet med denna variation hos intervjupersonerna grundande sig 

i min avsikt att de enda gemensamma kriterierna hos intervjupersonerna skulle vara att de 

varit vårdarbetande kvinnor när de drabbades av utmattningssyndromet. På så vis skulle det 
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bli intressant att i analysen söka efter mönster och olikheter i kvinnornas upplevelser kring 

varför de drabbats av utmattningssyndrom, med tanke på att deras liv i övrigt skilde sig 

väsentligt åt. 

4.3 Intervjuer 

Jag utarbetade en intervjuguide som skulle ligga till grund för halvstrukturerade intervjuer. 

Varför jag valde just halvstrukturerade intervjuer berodde på att jag hade som mål att få fram 

intervjupersonernas djupgående, subjektiva upplevelser beskrivet på ett detaljerat vis. Med 

halvstrukturerade intervjuer menas att intervjuguiden endast fungerar som en vägledning med 

en lista på frågor som är grundade på de teman som man vill komma åt i intervjun. På så vis 

har intervjupersonen möjlighet att svara uttömmande, vilket är avsikten med denna 

datainsamlingsmetod. Det finns även möjlighet att ge följdfrågor eftersom intervjuguiden inte 

är så strikt utformad (Dahlgren och Johansson, 2009:126). I mina intervjuer var det viktigt att 

kunna ställa följdfrågor, eftersom det kunde leda in på intressanta teman som jag tidigare inte 

reflekterat över.  

Jag delade in intervjuguiden (se bilaga 2) i sex olika teman, vilka bestod av introducerande 

samt etisk information, inledning, arbete och fritid innan utmattningssyndromet utbröt, på 

arbetet innan utmattningssyndromet utbröt, relationen till arbetskamraterna innan 

utmattningssyndromet utbröt samt avslut. Samtliga av intervjuguidens delar hade som avsikt 

att bidra med information som skulle kunna besvara studiens syfte.  

Jag meddelade mina intervjupersoner i god tid vilken vecka som intervjuerna skulle 

genomföras och därefter fick de själva bestämma tid för intervjuerna. Detta på grund av att 

jag förmodade att vissa av deltagarnas psykiska status kunde vara nedsatt och att jag då ville 

anpassa mig efter deras mående. Det var viktigt för mig att de skulle känna sig så avslappnade 

som möjligt under intervjuerna, så att dessa kunde genomföras på bästa vis. 

Jag genomförde fem halvstrukturerade intervjuer via telefon som pågick i ungefär en timme 

vardera. Att intervjuerna genomfördes via telefon berodde på att det geografiska avstånd som 

rådde mellan mig och intervjupersonerna gjorde det svårt att mötas fysiskt. Bryman (2011: 

209) menar att telefonintervjuer inte är bäst lämpade att använda om intervjuerna innehåller 

känsliga frågor, så som exempelvis frågor med fokus på hälsa.  

Själv upplevde jag både negativa och positiva aspekter med att använda mig av 

telefonintervjuer. En av nackdelarna var att jag och intervjupersonerna inte kunde se varandra 

under samtalet, vilket gjorde att det var svårt att veta när personen hade talat färdigt eftersom 

jag inte kunde läsa av hennes mimik, något som ledde till att vi stundtals råkade tala i munnen 

på varandra. Jag misstänker även att intervjupersonerna hade känt större förtroende för mig 

om vi hade haft ett fysiskt möte, eftersom jag då hade kunnat använda mitt kroppsspråk för att 

inge trygghet och lugn. Bryman (2011: 209-210) beskriver att ett problem vid 

telefonintervjuer är att inte kunna läsa av varandras ansikten, vilket bidrar att man inte kan 

reagera på varandras ansiktsuttryck. Om jag och mina intervjupersoner hade kunnat se 

varandra, hade jag möjligtvis fått mer uttömmande och djupgående svar, eftersom de 

eventuellt hade vågat berätta mer ingående kring de allra känsligaste frågorna.  
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En av de positiva aspekterna med att utföra intervjuerna via telefon var att intervjupersonerna 

inte behövde resa iväg till intervjuplatsen. Eftersom flera av dem hade nedsatt psykisk hälsa, 

skulle det ha kunnat upplevts påfrestande för dem. Socialstyrelsen (2003:7-9) beskriver 

nämligen att vid utmattningssyndrom är företagsamheten nedsatt och det råder brist på 

psykisk energi. Något annat som jag upplever som positivt med telefonintervjuerna var att 

intervjupersonernas svar inte kunde färgades av min fysiska närvaro. Bryman (2011:209) 

menar att vid ett fysiskt möte påverkas ibland intervjupersonernas svar av intervjuarens klass, 

ålder och etniska bakgrund. Detta kan bidra till att intervjupersonerna besvarar frågorna på det 

vis de tror att intervjuaren förväntar sig. De egenskaper som de tillskriver intervjuaren kan 

således påverka hur de väljer att svara. 

Intervjuerna spelades in, något som intervjupersonerna samtyckte till innan intervjuerna 

startade. Anteckningar utfördes under intervjuerna för att efteråt kunna fungera som stöd vid 

transkriberingen av inspelningarna. Transkriberingen gick till på det vis att jag ordagrant 

skrev ner det som sagts på inspelningarna. 

När jag genomfört den första intervjun funderade jag på hur jag skulle kunna förbättra 

nästkommande. Jag analyserade vilka intervjufrågor som varit relevanta för undersökningen 

och vilka som jag kunde stryka eller ändra. Att jag gjorde på detta vis var för att 

intervjuguiden skulle vara så nära utformad till studiens syfte som möjligt.  

Ett annat tillvägagångssätt för att utföra undersökningen hade kunnat vara att genomföra 

muntliga historieintervjuer. Vid sådana får intervjupersonerna reflektera över olika skeenden i 

sina liv och svara uttömmande på frågor om dessa. Forskaren har då några specifika frågor 

som rör särskilda händelser i personernas liv och som forskaren vill ha information om 

(Bryman, 2011: 206). Muntliga historieintervjuer har stor likhet med livsberättelseintervjuer, 

vilka också hade kunnat användas vid denna studie. Vid sådana vill man dock få fram 

intervjupersonernas hela historia och bakgrund, inte enbart särskilda skeenden (Bryman, 

2011:652). Att dessa tillvägagångsätt skulle kunna ha passat som intervjuformer beror på att 

de hade kunnat ge mig ett mycket brett perspektiv på deltagarnas uppfattning av varför de 

drabbats av utmattningssyndrom. Dock hade det inte varit en lika passande metod som 

halvstrukturerade intervjuer, eftersom att personen hade behövt ge mig mycket omfattande 

information via telefon. Som ovan nämnts kan det vara svårt att bygga upp ett förtroende via 

telefon, då man inte kan läsa av varandras kroppsspråk. Detta hade möjligen bidragit till att 

intervjupersonerna hade känt sig obekväma med att berätta hela sin livshistoria för mig. 

4.4 Analys 

Jag analyserade materialet genom att leta efter mönster i de nedskrivna ljudfilerna. Jag var 

även uppmärksam på om det fanns utstickande olikheter mellan intervjupersonernas 

upplevelser som kunde vara intressanta för mina frågeställningar. På detta vis fann jag de 

väsentligaste delarna för studiens syfte och kunde i och med det reducera en stor mängd av 

min insamlade data. Sigmund Grønmo (2006: 245-247) förklarar att processen att leta efter 

mönster kallas för kodning. Processens nästa steg är att leta efter gemensamma drag hos de 

olika koderna. De gemensamma dragen bildar i sin tur kategorier (Grønmo, 2006: 245-247). 

De kategorier som framkom via min analys var att prestera, att inte kunna slappna av och 
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jargongen mellan arbetskamraterna. Det var alltså på ovan nämnda sätt som jag gick tillväga 

när jag analyserade materialet och det förenklade överblicken av det. Genom ett sådant 

tillvägagångssätt kunde jag gång på gång återgå till mina frågeställningar utan att tappa fokus 

kring vad som var intressant för studien. Slutligen drog jag slutsatser kring det bearbetade 

materialet och kunde därmed besvara mina frågeställningar. 

Jag har använt mig av den existentiellt inriktade hermeneutikens sätt att bedriva en analys. 

Vid en sådan ligger fokus på att tolka utifrån intervjupersonernas perspektiv och denna ska 

göras med hjälp av empati och inlevelseförmåga (Florén, 2006:141). När jag försökt att sätta 

mig in i intervjupersonernas upplevelser, har jag haft i åtanke att jag bär på förförståelse kring 

fenomenet. Jag har med hjälp av att läsa tidigare forskning fått kunskap kring 

utmattningssyndrom och dessutom har jag varit drabbad av tillståndet själv för några år sedan. 

Den förförståelse kring fenomenet som detta har gett mig har varit både användbar och 

problematisk i analysprocessen. Den har varit användbar på det vis att jag med hjälp av min 

erfarenhet kunnat leva mig in intervjupersonernas känslor. Förhoppningsvis bidrog det till att 

intervjupersonerna under intervjuerna kände sig förstådda och därmed blev mer bekväma i 

intervjusituationen. Westlund (2009:70 och 74) beskriver att vår förförståelse kring fenomenet 

kan göra att vi tar våra egna föreställningar för givna och därmed blir blinda för andras 

tolkningar och istället uppfattar personens beskrivningar på ett sådant sätt att det passar ihop 

med våra egna föreställningar. Av den anledningen har jag försökt att vara medveten om min 

förförståelse och strävat efter att vara så öppen i min tolkning som möjligt för att undvika att 

fastna i mina egna föreställningar. Jag har fått påminna mig återkommande gånger om att det 

är intervjupersonernas upplevelser som ska ligga i centrum för min tolkning. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas hur pass tillförlitlig datainsamlingssmetoden för undersökningen har 

varit för att få fram sanningsenlig data. Det handlar med andra ord om att säkerställa att den 

data man fått fram överensstämmer med det sanna värdet. (Grønmo, 2006: 220). För att nå 

hög reliabilitet har jag spelat in intervjuerna och sedan skrivit ner ljudfilerna ord för ord. Detta 

har gjort att jag kunnat återgå till grundmaterialet gång på gång och i och med det kunnat 

återskapa samtalen. Att jag i transkriberingen varit noggrann med att skriva ner 

intervjupersonernas känslouttryck i form av exempelvis skratt och suckar, har även det 

bidragit till att reliabiliteten blivit hög. Detta för att jag anser att min lyhördhet inför 

personernas känslouttryck har minskat risken för att jag har missförstått vad de vill förmedla. 

Att jag dessutom i detta kapitel detaljerat redogör för hur jag har gått tillväga med 

undersökningen höjer även det studiens reliabilitet, eftersom man inte behöver ställa sig 

frågan om hur jag har kommit fram till mina slutsatser. Jag menar att resultatens grad av 

pålitlighet hade varit lägre om en beskrivning kring hur resultaten framkommit inte funnits. 

Något som kan ha påverkat studiens reliabilitet negativt är att alla intervjupersonerna befann 

sig i olika faser gällande utmattningssyndromet vid intervjutillfället. Det rådde stor variation 

kring deras psykiska mående, då vissa av dem upplevde god psykisk hälsa medan andra 

upplevde det motsatta. Några av dem var tillbaka i arbetslivet medan andra inte var det. Det är 

möjligt att svaren på frågorna kan ha färgats av vilken psykisk status intervjupersonerna 

befann sig i under intervjutillfället. Likaså kan tidsdimensionen kring när de insjuknade ha 
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påverkat hur de svarat. En av mina intervjupersoner drabbades av utmattningssyndrom för 19 

år sedan, medan en av de andra drabbades för enbart ett år sedan. Möjligen kan tidsförloppet 

ha påverkat deras minnen av händelserna. På grund av det skulle jag med fördel kunnat ha 

haft tidsförloppet för insjuknandet i åtanke när jag valde ut mina intervjupersoner. Både 

gällande hur långt tillbaka i tiden deras insjuknande låg samt i vilken psykisk status 

intervjupersonerna befann sig i under intervjutillfället.  

Validitet är ett begrepp som innebär mätinstrumentets förmåga att mäta det som man faktiskt 

har avsett att mäta. Det vill säga att den data som man samlat in är relevant för det som man 

vill undersöka (Grønmo, 2006: 221). I denna studie har jag främst haft intern validitet i åtanke 

när jag arbetat med analysen. Intern validitet härrör till hur överensstämmelsen mellan 

intervjuerna och den använda teorin ser ut (Grønmo, 2006: 232). För att nå hög sådan har jag 

hela tiden återgått till studiens syfte när jag utarbetat intervjuguiden och genomfört 

intervjuerna. Detta för att hålla mig nära teorin och mina forskningsfrågor. I och med det har 

jag skapat en samstämmighet mellan det bearbetade materialet och den teori som 

undersökningen lutar sig emot. 

4.6 Etiska aspekter 

När jag planerade och genomförde intervjuerna var jag medveten om att de skulle kunna 

påverka mina intervjupersoner negativt, eftersom studien berör ett ämne som kan vara 

känsligt att delge sina upplevelser kring. Möjligen kan det ha varit besvärligt för dem att lyfta 

fram minnena från när de insjuknade, särskilt för de personer som fortfarande hade nedsatt 

psykisk status. Av den anledningen var jag oerhört noggrann med att förklara vilka etiska 

principer som jag skulle förhålla mig till. 

Innan intervjuerna startade, informerade jag därför intervjupersonerna om vad min studie 

fokuserade på att undersöka samt förklarade att deras deltagande var helt frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan. Jag framförde även att de inte behövde svara på 

frågor som de kände sig obekväma med. Vidare förklarade jag vilka moment som skulle ingå 

i intervjun, det vill säga hur denna skulle läggas upp. Jag har därmed tagit information och 

samtyckeskravet i beaktande, vilket är något som Bryman (2011: 131-133) förklarar som 

några av de etiska principer som man behöver ta hänsyn till.  

Jag frågade om jag fick spela in intervjuerna, vilket samtliga intervjupersoner samtyckte till. 

Jag berättade även att de skulle få fingerade namn och på detta sätt vara helt anonyma. Vidare 

informerade jag om att det inspelade materialet skulle komma att raderas direkt efter att 

uppsatsen hade blivit godkänd. På så vis har jag tagit hänsyn till vad Bryman (2011: 131-133) 

beskriver som konfidentialitetskravet. Jag var även tydlig med att informera om att de 

uppgifter de skulle delge mig enbart skulle användas i denna undersökning och inte publiceras 

någon annanstans, vilket enligt Bryman (2011: 131-133) betyder att man tar hänsyn till 

nyttjandekravet.  
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5. Resultat och analys 

Detta kapitel presenterar inledningsvis de intervjupersoner som medverkat i undersökningen. 

Samtliga av dem har fått fiktiva namn av hänsyn till deras anonymitet. Därefter redovisas och 

analyseras den data som framkommit via intervjuerna, vilken struktureras upp utefter de tre 

teman som framkom när jag bearbetade och analyserade datainsamlingsmaterialet. Dessa 

var att prestera, att inte kunna slappna av samt jargongen mellan arbetskamraterna. 

Analysen anknyter till Goffmans dramaturgiska perspektiv (2009/1959) som redogjorts för i 

kapitel 3.  

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Susanne var 44 år när hon arbetade som ambulanssjuksköterska och drabbades av 

utmattningssyndrom, vilket är tre år sedan. Hennes arbetsuppgifter bestod i att tillsammans 

med sina kollegor åka ut till platser där människor var i nöd, ge dem akuthjälp och 

transportera dem till sjukhus. Hon levde i ett hushåll med sin make och fyra barn, varav två 

var hennes egna och två stycken hennes makes. Barnens åldrar var mellan nio och 13 år. Efter 

att ha arbetat som ambulanssjuksköterska i knappt två år drabbades Susanne av 

utmattningssyndrom och blev sjukskriven. Hon hade tidigare haft en sjukskrivning på grund 

av andra psykiska åkommor. Hon blev sjukskriven för utmattningssyndrom i ca ett år. Idag 

jobbar hon inte längre som ambulanssjuksköterska, utan har startat ett eget företag. För 

tillfället är hon sjukskriven för utmattningssyndrom. 

Det är 19 år sedan som Vivika drabbades av utmattningssyndrom och hon arbetade då på 

uppvakningsklinik för kvinnor. Dessa kvinnor hade genomgått operationer av olika slag, 

exempelvis kejsarsnitt. Vivika var då 41 år och utbildad barnmorska och hade som uppgift att 

ta hand om kvinnorna på avdelningen, exempelvis ge dem mediciner hålla dem under uppsikt. 

Hon har två barn som då var fyra och sex år och hon levde tillsammans med deras pappa. 

Efter att ha arbetat på uppvakningskliniken i ca fem år sjukskrevs Vivika för 

utmattningssyndrom i ca sex månader. Hon slutade att arbeta på uppvakningscentralen år 

1998 och har idag ett annat arbete. Hon är i dagsläget sjukskriven 75 % för depression och 

arbetar resterande procent som barnmorska på en barnmorskemottagning, men när 

sjukskrivningsperioden började var det för ännu ett insjuknande i utmattningssyndrom. 

Ullrika arbetade på en akutmottagning som sjusköterska när hon drabbades av 

utmattningssyndrom för ett år sedan. Arbetet bestod av att ta emot patienter och att 

tillsammans med läkare välja ut behandling för dessa samt hålla ett öga på patienterna. Ullrika 

var då 27 år och levde ihop med en sambo och hade inga barn. När hon hade arbetat i ett och 

ett halvt år, drabbades hon av utmattningssyndrom vilket resulterade i en sjukskrivning på 

sammanlagt ett halvår. Idag är hon tillbaka och arbetar 90 % på akutmottagningen. Att inte 

arbeta 100 % är något som hon själv har valt. 

Maria var 23 år när hon för tre år sedan arbetade som behandlingsassistent åt missbrukare och 

människor med psykiska funktionsnedsättningar. Arbetes sysslor bestod i att stötta dessa 

människor med det som de behövde hjälp med, exempelvis städning och att komma iväg till 

daglig verksamhet. Maria levde ihop med sin sambo och hade inga barn. Efter åtta månader 

på arbetet drabbades Maria av utmattningssyndrom och blev sjukskriven i ett halvår. Därefter 
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sade hon upp sig och var sjukskriven i ytterligare ett halvår. Idag arbetar hon inte, eftersom 

hon är gravid och skriver en D-uppsats. 

Nina var 24 år när hon drabbades av utmattningssyndrom, vilket är två år sedan. Hon arbetade 

då som undersökterska på ett äldreboende. Hennes arbetsuppgifter bestod av att hjälpa 

brukarna med det som de inte kunde göra själva, så som vändningar på natten, byte av 

inkontinensskydd, matning och påklädning. Nina bodde ihop med sin sambo och deras son 

som var fyra år. När hon sjukskrevs varade sjukskrivningen i ett halvår. Idag arbetar hon inte 

kvar på äldreboendet, eftersom att hon istället har börjat studera. 

5.2 Att prestera 

I intervjuerna förklarar alla fem kvinnorna att arbeten inom vårdsektorn ställer höga krav på 

lyhördhet inför vårdtagarnas behov och känslor samt förmåga att kunna inta en omvårdande 

arbetsroll. De intervjuade kvinnorna beskriver att det dessutom finns förväntningar på att man 

ska kunna agera spontant i oväntade situationer. I samtliga intervjuer berättar kvinnorna att de 

tyckte det var psykiskt krävande att arbeta inom vårdsektorn och att de fick kämpa hårt för att 

leva upp till de ovan nämnda kraven och förväntningarna. I intervjuerna framgår att deras 

egen upplevelse av hur de lyckades prestera på arbetet påverkade deras psykiska mående. Alla 

fem kvinnorna beskriver att strävandet efter att prestera tillräckligt bra tog mycket kraft och 

energi från dem. Kvinnorna upplever att detta var en av de bidragande faktorerna till att deras 

psykiska hälsa blev nedsatt och slutligen utmynnande i att de drabbades av 

utmattningssyndrom. 

Tre av de intervjuade kvinnorna, Susanne, Vivika och Ullrika, berättar i intervjuerna att de 

strävade efter att visa sig duktiga på sina arbeten. Detta genom att försöka göra allt rätt och 

undvika att begå misstag. Susanne förklarar att denna strävan framförallt var störst när hon 

var nyanställd på arbetet. 

Jag ställde nog lite höga krav på mig själv, det gör man ju som ny. Det var ju den där 

nybörjarstressen, att man måste vara så bra som möjligt (…) Det här med att man känner att man 

måste vara så duktig hela tiden… då kraschade allt till slut. (Susanne)  

Det framgår i citatet att Susannes känsla av att ständigt behöva visa sig duktig på arbetet 

påverkade hennes mående negativt. Hon berättar vidare att även om känslan av att behöva 

visa sig duktig var starkast till en början, så försvann den inte helt med tiden. Hon menar att 

prestationskraven som hon upplevde sig behöva nå upp till, var en av faktorerna till att hon 

började må psykiskt dåligt och slutligen bidrog till att hon drabbades av utmattningssyndrom. 

Hon beskriver sig som en person som har höga prestationskrav på sig själv, vilket hon menar 

gjorde det svårt att bromsa upp strävan efter att ideligen visa sig duktig.  

Ullrikas beskrivning av att hon behövde visa sig duktig på arbetet går i linje med Susannes. 

Även hon förklarar att denna känsla var som starkast när hon var nyanställd, men att den inte 

avtog helt med tiden. Denna strävan efter att ständigt visa sig duktig framställs precis som i 

intervjun med Susanne, som en bidragande faktor till att Ullrika drabbades av 

utmattningssyndrom. De båda kvinnorna förklarar att det i längden inte fungerar att ha så 

höga krav på sig själv, att slutligen ”går man in i väggen”. 
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Vivika beskriver detsamma som Susanne och Ullrika. Hon uppfattar sig själv som en mycket 

ambitiös person och menar att hon har ett behov av att visa sig duktig. På arbetsplatsen 

upplevde hon att hon arbetade hårdare än sina kollegor, men att hon trots det inte lyckades 

leva upp de förväntningar som hon kände ställdes på henne. Detta blev en bidragande orsak 

till att hon slutligen sjukskrevs för utmattningssyndrom. 

I två av intervjuerna beskrivs att även fritiden uppfattades som kravfylld. Vivika och Ullrika 

förklarar nämligen att deras fritid påverkade deras psykiska mående negativt. Deras 

upplevelser skiljer sig från de övriga intervjuade kvinnorna, då de resterande tre inte uttrycker 

att de kände några särskilda förväntningar att leva upp till på fritiden. Vivika beskriver att 

hemmasysslornas krav gjorde henne stressad.  

När jag fick barnen, då blev det mer pressat med hemmagöra. Jag kände mig inte nöjd med att jag 

inte hann med allting (…) Först skulle mina barn till dagis, och det var ju blodsmak i munnen från 

morgon till kväll (…) [Efter arbetet] åkte jag till dagis och hämtade barnen, handlade, lagade mat, 

och sen var det bara att hålla sig vaken till barnen hade somnat. (Vivika) 

Utifrån ovanstående citat kan uppfattas att Vivika var missnöjd med att inte lyckas leva upp 

till de krav som hon upplevde ställdes på henne. I intervjun berättar hon vidare att detta 

påverkade hennes psykiska mående negativt, att det gjorde henne trött och utmattad, vilket 

slutligen bidrog till att hon drabbades av utmattningssyndrom.  

Ullrika beskriver hur fritidens förväntningar och prestationskrav inverkade på hennes 

psykiska mående:  

Jag kunde inte säga nej [Till arbetet], jag tog på mig extrapassen (…) Och jag skrev en 

träningsblogg också, jag var ju ganska offentlig med min träning (…) jag kämpade med stressen, 

att jag inte klarade av att vara på samma nivå som tidigare (…) jag kände att jag var tvungen att 

upprätthålla en viss nivå för mig själv och för andra. (Ullrika) 

Känslan av att inte lyckas prestera tillräckligt bra, kan utifrån ovanstående citat uppfattas som 

att det utlöste stress hos Ullrika. Hon beskriver i intervjun att denna långvariga stress blev en 

bidragande faktor till att hon slutligen drabbades av utmattningssyndrom. Hon förklarar att 

man inte orkar prestera på toppnivå under en allt för lång period. Framför allt inte när de höga 

kraven på prestation finns både på arbetet och på fritiden, förklarar hon vidare. 

Varför Susanne, Vivika och Ullrika strävade så hårt efter lyckas leva upp till de upplevda 

förväntningarna och kraven, skulle kunna förstås utifrån Goffmans (2009/1959) teori om att 

människor kämpar för att upprätthålla ett övertygande jag inför omgivningen. Han talar om 

att det är människans aktivitet som skapar jaget och att om man misslyckas med denna 

aktivitet fallerar jaget. På så vis skulle man kunna se det som om kvinnorna kämpade för att 

upprätthålla ett trovärdigt jag. Man kan tolka det som att ju bättre de upplevde sig prestera, 

desto mer övertygande skulle deras jag framstå. 

Marias och Ninas beskrivning av hur prestation och förväntningar påverkade deras psykiska 

mående skiljer ut sig en aning från Susannes, Vivikas och Ullrikas. Dessa två kvinnor berättar 

att de mådde psykiskt dåligt på grund av andra faktorer som fanns i deras liv, vilket i sin tur 

medförde att de upplevde att de inte lyckades prestera tillräckligt bra på arbetet. De förklarar 
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att de kände att de hade svårt att upprätthålla sin arbetsroll. De beskriver det som en ond 

cirkel, att ju sämre de började må, desto mindre orkade de bära upp sin arbetsroll. Maria 

beskriver hur hon mådde av att inte lyckas leva upp till de upplevda förväntningarna: 

Ju längre tiden gick, ju svårare blev det (…) Jag skulle ändå vara den här professionella, som fanns 

där och var stark när brukaren mådde dåligt. Det kände jag en förväntning på som raserades… jag 

orkade inte hålla uppe fasaden, det blev för mycket att leva upp till förväntningarna. (…) Och 

ibland hade man vissa gemensamma intressen och då började man prata om det och då kunde man 

glömma bort att vi är ju inte vänner (…) Man pratade om mycket mer saker, typ framtidsdrömmar 

och så. (Maria) 

Maria förklarar att hennes upplevelse av att inte klara av att bära upp sin arbetsroll gjorde att 

hon kände att hon inte kunde utföra sitt jobb ordentligt. Maria och Nina utvecklar vidare i 

intervjuerna att man inte ska komma brukarna allt för nära och att man inte ska visa upp alla 

sidor av sig själv inför dem. Detta eftersom att det kan störa ens professionalitet och flytta 

fokus från brukaren till behandlaren. Både Maria och Nina menar att eftersom de själva 

mådde psykiskt dåligt, hade de inte förmåga att uppfylla sin professionella arbetsroll. De 

förklarar att just det att arbeta med sjuka människor kan vara mycket komplext. Å ena sidan 

ska man bygga upp en förtrolig relation till brukarna, å andra sidan behöver man hålla en 

emotionell distans till dem. Nina beskriver hur hon kände det svårt att leva upp till 

förväntningarna på att hålla en emotionell distans:  

 

Ibland mådde jag så dåligt på morgonen att jag hade gråtit på väg till jobbet, och då tänkte jag att 

brukarna såg att jag hade gråtit och det gjorde att jag blev nervös. Ville liksom inte ha frågan om 

det från arbetskamraterna eller brukarna. Det var ingen som sa något, men jag kände att jag kunde 

börja gråta när som helst. Typ om en brukare blev allvarligt sjuk, då kände jag att tårarna kom och 

det ska de ju inte göra när man arbetar. (Nina) 

Citatet ovan illustrerar Ninas upplevelse av att hennes förhållningssätt till brukarna blev allt 

för känslomässigt. Hon beskriver att ju sämre hon mådde, desto svårare hade hon att leva upp 

till kraven på emotionell distans.  

 

Utifrån Goffmans (2009/1959) teori kan man förstå det som att Maria och Nina förlorade sin 

dramaturgiska disciplin. Ingen av de två kvinnorna upplevde att de lyckades upprätthålla den 

professionella roll som krävdes i arbetet. Både i Marias och Ninas intervjuer framgår att de 

upplevde att de visade sidor av sig själva som egentligen skulle döljas. Maria beskriver hur 

hon talade om sina framtidsdrömmar och Nina berättar om hur hon visade känslouttryck i 

form av gråt. Tolkar man det i enlighet med dramaturgisk disciplin kan man se det som att de 

två kvinnorna tappade kontrollen över sina framträdanden. I och med att deras psykiska status 

blev allt sämre, förlorade de den självbehärskning som krävs vid framträdandet. Spontana 

reaktioner och känslor som inte passar samman med framträdandet ska enligt Goffman 

(2009/1959) inte uttryckas, då det kan få framträdandet att fallera. 

 

En av de intervjuade kvinnorna, Vivika, skiljer ut sig från de övriga, då hon talar om att 

kontroll i arbetet var något som påverkade hennes psykiska mående. Detta beskriver ingen av 

de övriga kvinnorna. 
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Man hade väldigt lite inflytande på arbetsplatsen över sina arbetsuppgifter (…) Vi hade inte alls 

möjlighet till det [Att påverka arbetsuppgiftera], allt var helt styrt uppifrån, ifrån verksamhetens 

krav (…) hade man fått möjlighet att påverka hade man kanske mått lite mer bra. (Vivika) 

Hon berättar att hennes oförmåga att kunna påverka sina arbetsuppgifter inverkade negativt på 

hennes psykiska mående. Hon förklarar att hon upplevde det svårt att uppfylla ledningens 

krav, då det skett en kraftig nedskärning av personal på arbetsplatsen vilket gjorde att hon inte 

hann med att utföra alla arbetsuppgifter. Detta var under 90-talskrisen och då skedde stora 

organisatoriska förändringar samt nedskärning av personal inom organisationer. Att inte 

kunna leva upp till de krav som hon upplevde ställdes på henne, framställs som en av 

faktorerna till att hon drabbades av utmattningssyndrom.  

 

Återigen går det att koppla upplevelsen av prestation till Goffmans (2009/1959) teori om hur 

jaget skapas. Att Vivikas psykiska hälsa blev nedsatt på grund av att hon upplevde att hon inte 

lyckades uppnå de krav som ledningen ställde på henne, skulle kunna förstås utifrån att hon 

kände att hon inte kunde upprätthålla ett trovärdigt jag inför omgivningen. 

 

Sammanfattning 

Av det som samtliga intervjuade kvinnor i ovanstående avsnitt beskriver, skulle man utifrån 

Goffmans (2009/1959) teori kunna tolka som att kvinnornas strävan efter att upprätthålla ett 

övertygande jag blev för mycket för dem. När de upplevde att de inte klarade av att framställa 

ett trovärdigt jag, skulle man kunna likna det vid att de kände att deras jag föll samman. I 

beskrivningarna framkommer dock att det räckte med upplevelsen av att de själva kände att 

de inte kunde inta ett jag som dög inför omgivningen, för att de skulle må psykiskt dåligt och 

slutligen bli en bidragande orsak till att de drabbas av utmattningssyndrom. Ingen av de 

intervjuade kvinnorna talar om någon respons från omgivningen som skulle fått dem att känna 

att de inte dög, utan det var deras egen upplevelse av att inte kunna prestera tillräckligt som 

bidrog till att deras psykiska status blev nedsatt. Dock bör det hållas i åtanke att 

intervjupersonerna beskriver prestationens inverkan på deras psykiska mående som en av 

flera faktorer, vilka kommer tas upp i kommande avsnitt. 

5.3 Att inte kunna slappna av 

I intervjuerna med kvinnorna framkommer att de upplevde svårigheter med att slappna av 

efter arbetsdagen. De beskriver att under fritiden låg arbetet i ”bakhuvudet” och hindrade dem 

därmed från att koppla av. Maria, Ullrika och Nina berättar att en av anledningarna till att 

arbetet ständigt fanns i tankarna under fritiden, berodde på att de när som helst kunde ringas 

in på jobb. 

Jag sov aldrig med mobilen avstängd. För jobbet kunde ringa. Var alltid tillgänglig och kom om de 

ringde. För vi hade så dålig bemanning, så man ställde alltid upp. Det gjorde mig väldigt stressad, 

sur och bitsk hemma. Man mådde dåligt…(Maria) 

Maria förklarar vidare att just det att alltid vara beredd på att jobbet kunde ringa var en av de 

bidragande orsakerna till att hon började må psykiskt dåligt. Ullrika beskriver detsamma 

under intervjun. Hon berättar att hennes arbetsplats använde sig av SMS-utskick när de 

behövde kalla in extra personal. 
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Minst 2-3 stycken sådana sms om dagen kom, och det kan man bli lite stressad av, att veta att nu är 

det mycket på jobbet, nu saknas det folk igen… och då går man runt med dåligt samvete för att 

man känner att man inte orkar ta extrapass. (Ullrika) 

Ullrika menar att det inte är nyttigt för hälsan att gå runt med dåligt samvete och att SMS-

utskicken därmed tärde på hennes psykiska mående. Ninas beskrivning av hur hon kände att 

hon ideligen behövde vara redo att hoppa in på extrapass, går i linje med Marias och Ullrikas. 

Alltså det ringde ju väldigt ofta tidigt på morgonen. Så jag vaknade liksom tidigt och tänkte att nu 

kanske de ringer snart fast att jag är ledig idag. Jag vågade inte stänga av mobilen, för jag ville 

liksom ställa upp för arbetet. Till slut var jag helt slut av att jag inte fick sova ordentligt och det 

påverkade hela mitt mående…( Nina) 

Upplevelsen av att hon jämt behövde vara tillgänglig för arbetet bidrog till att Nina började 

må psykiskt dåligt. Hon utvecklar att hon till en början kände irritation och frustation kring att 

inte kunna slappna av och att dessa känslor med tiden avtog och istället ersattes av trötthet 

och utmattning. Maria, Ullrika och Nina menar att de negativa känslorna som uppkom av att 

oavbrutet behöva vara nåbar för arbetet, var en av de bidragande faktorerna till att deras 

psykiska status blev allt mer nedsatt och slutligen utmynnade i att de drabbades av 

utmattningssyndrom. 

Susannes beskrivning av varför hon inte kunde slappna av efter arbetet skiljer sig från Marias, 

Ullrikas och Ninas. Hon beskriver inte att hon kände någon stress över att arbetet skulle ha 

försökt nå henne under fritiden. Hon lyfter istället fram en problematik kring att hon och 

hennes dåvarande make arbetade på samma arbetsplats. Hon berättar att han ofta drog upp 

diskussioner om arbetet, något som Susanne menar gjorde det svårt för henne att koppla bort 

arbetet på fritiden. 

Jag och exmaken hade ju samma arbetsplats, samma chefer och samma tugg hela vägen. Jag ville 

egentligen inte prata så mycket, men han drog igång det. Jag blev faktiskt indragen mot min vilja. 

Så nej, tyvärr. Och då kan man liksom inte vara ledig. (Susanne) 

Susanne förklarar vidare att exmakens ältande kring vad som hänt under arbetsdagen gjorde 

henne trött och irriterad. Hon menar att det på fritiden är mycket viktigt att släppa tankarna på 

arbetet, eftersom att man annars inte upplever att man är ledig. Enligt Susanne påverkade 

detta hennes psykiska mående negativt. Hon beskriver detta som en bidragande faktor till att 

hon slutligen drabbades av utmattningssyndrom. Dock påpekar hon att det inte kan ses som en 

ensam faktor, utan att det var flera faktorer som bidrog till att hon drabbades av tillståndet. 

En av de intervjuade kvinnorna, Vivika, delar inte samma upplevelse som Maria, Ullrika, 

Nina och Susanne. Under intervjun med henne beskriver hon att hon inte kände någon 

svårighet att kunna slappna av från arbetet efter arbetsdagens slut.  

Jag kunde lägga arbetet åt sidan när jag avslutat arbetsdagen. Det var ju fördelen när man jobbade 

på den avdelningen, för när man går hem kan man inte göra någonting mer. (Vivika) 

Hon menar att hon helt och hållet kunde släppa tankarna på arbetet när hon kom hem. Hon 

förklarar att det inte fanns någon mening med att grubbla på arbetet under fritiden, eftersom 

att hon ändå inte kunde påverka arbetet under sin fritid. På så vis kan det, utifrån vad Vivika 
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berättar, uppfattas som om arbetet inte hade någon negativ inverkan på hennes fritid. Enligt 

henne fanns det en tydlig gräns mellan arbete och fritid. 

Om man tolkar arbetet som den främre regionen och fritiden som den bakre regionen, kan 

man utifrån Goffmans (2009/1959) teori förstå det som om Vivika upplevde att det fanns 

tydliga gränser mellan de två regionerna. Man kan tolka det som om hon slappnade av från 

sitt framträdande när hon befann sig i den bakre regionen. Därmed kan man inte se någon 

koppling till att arbetet skulle ha inverkat på hennes fritid och på så vis inte varit en 

bidragande orsak till att hon började må psykiskt dåligt.  

Marias, Ullrikas, Ninas och Susannes upplevelser kring hur arbetet påverkade fritiden, kan 

uppfattas som om de inte kunde slappna av från den främre regionen när de befann sig i den 

bakre. Detta eftersom att arbetet ideligen fanns i deras tankar. Man kan förstå det som om 

oförmågan att kunna slappna av i den bakre regionen, var en bidragande faktor till att de 

började må psykiskt dåligt. Dock bör påpekas att alla intervjuade kvinnorna upplever att de 

kunde släppa sin arbetsroll under fritiden. De förklarar nämligen att de aldrig uppträdde med 

denna när de var lediga från arbetet. Samtliga kvinnor klargör för att de klev in i sin privata 

roll under fritiden. I enlighet med Goffmans (2009/1959) teori kan man tolka det som om 

Marias, Ullrikas och Ninas psykiskt nedsatta status förorsakades av att de ständigt behövde 

vara beredda att skifta från den bakre till den främre regionen. Den problematik som Susanne 

lyfter kring hennes exmakes diskussioner om arbetet, kan förstås som om de utgjorde samtal 

om den främre regionen när de befann sig i den bakre, vilket gjorde att hon inte fick den 

avkoppling hon var i behov av och därmed bidrog till att hon började må psykiskt dåligt. 

Kvinnorna belyser även att möjligheten till att kunna koppla av under rasterna var något som 

påverkade deras psykiska mående. Susanne, Maria, Ullrika och Nina berättar att just det att 

inte kunna koppla under rasterna var något som fick dem att må psykiskt dåligt. 

Susanne beskriver att hon under rasterna ständigt var beredd på att avbryta dessa, då hon när 

som helst kunde få larm från larmcentralen.  

På ambulansen får man snika till sig en minut här och där, och ibland hinner man inte gå på toa 

och käka och sådant. Du får liksom jobb på jobb. Det är ju jobbets natur (…) Fick vi jobb så fick 

jag till exempel äta i bilen medan min kollega körde och det är ju inte så bra, så kan det ju inte 

vara. (Susanne) 

Susanne utvecklar att detta påverkade hennes psykiska mående mycket negativt. Hon 

förklarar att det är viktigt att äta och vila för att kunna arbeta på bästa vis, men att det i detta 

arbete finns en problematik kring detta, då man som ambulanssjuksköterska inte alltid har 

möjlighet till att äta och vila.  

Ullrika beskriver, precis som Susanne, att möjligheten till att kunna ta rast under arbetsdagen, 

var något som påverkade hennes psykiska mående. Hon förklarar att utan tillräckligt med 

raster tryter orken och man börjar må psykiskt dåligt till slut. Raster behövs för att hålla 

energin igång så att man kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa vis, berättar hon. Hon 

förklarar vidare att möjligheten till att kunna ta rast på hennes arbete varierade mycket 

beroende på vilket pass man gick. 
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Vissa pass som man jobbade hade man fasta raster, men på nattpassen har man inte någon rast. Då 

får man istället ta en paus om det finns tid. Så är det jättemycket [Att göra] då kan man åka på att 

jobba tio timmar i sträck (…) Och det som man sitter och pratar om när man äter är ju jobbet, man 

är liksom kvar och jobbar fast man sitter och äter (…) Det gjorde mig helt slut efter passet. 

(Ullrika) 

Brist på raster samt att inte kunna slappna av under dessa, beskriver Ullrika som en av 

faktorerna till att hon till sist drabbades av utmattningssyndrom. Även Nina belyser att 

rasternas upplägg gjorde det svårt för henne att slappna av. I intervjun berättar hon att 

personalen under sin lunchrast satt i samma sal som brukarna. Hon beskriver att hon samtidigt 

som hon åt sin lunch, fick duka fram mat till brukarna samt vid vissa tillfällen även mata dem 

som behövde hjälp med att äta. 

Man satt liksom där och hade svårt att släppa allt. Man var ständigt beredd att serva dem 

[Brukarna] och jag kände inte att jag kunde ta rast på riktigt även om det var det (Nina). 

Detta gjorde att Nina varken kunde slappna av eller gå ur sin arbetsroll under lunchrasten. 

Detta framställer hon som en av orsakerna till att hon började må allt mer psykiskt dåligt. 

Marias redogörelse av hur hon inte kunde koppla bort arbetet under rasterna, beskriver hon 

som om arbetet ständigt låg i bakhuvudet. 

Då [På rasterna] satt man liksom med arbetskamraterna och pratade, men man släppte det 

[Arbetet] aldrig helt. Man hade arbetet i bakhuvudet hela tiden. (Maria) 

Enligt Maria fick till följd det att hon inte fick tillräckligt med återhämtning under rasterna, 

vilket hon lyfter fram som en av faktorerna till att hon började må allt mer psykiskt dåligt. 

Den bristande möjligheten att slappna av under rasterna, beskriver därmed fyra av de 

intervjuade kvinnorna som en bidragande faktor till att deras psykiska status blev nedsatt. De 

förklarar att utan återhämtning under arbetsdagen orkar man till slut inte jobba på det sätt som 

krävs när man arbetar inom människovårdande yrken.  

Om man föreställer sig arbetets raster som Goffmans (2009/1959) beskrivning av den bakre 

regionen, kan man utifrån hans teori kunna tolka det som om Susanne, Maria, Nina och 

Ullrika inte kunde slappna av i den bakre regionen. Goffman (2009/1959) menar att om det 

inte finns tillfälle att slappna i denna, uppstår ingen möjlighet till vila. På så vis skulle man 

kunna förstå det som om Susannes, Marias och Ullrikas brist på att få vila i den bakre 

regionen, blev en av de bidragande faktorerna till att de började må psykiskt dåligt och 

slutligen drabbades av utmattningssyndrom. I Ninas fall skulle man kunna uppfatta det som 

om hon inte tilläts skifta till den bakre regionen över huvud taget, då hon under lunchrasten 

var kvar i den främre regionen, eftersom hon matade och tog hand om brukarna samtidigt som 

hon hade rast. Hon upprädde således med sin arbetsroll även under lunchrasten. 

Dock upplevde inte alla av de intervjuade kvinnorna att rasterna var något som inverkade på 

deras psykiska mående. Vivika beskriver nämligen att hon under rasterna kunde koppla bort 

arbetet helt och hållet. På hennes arbetsplats var de var mycket noga med att personalen tog 

raster där de kunde vila och äta.  

Vi var väldigt nog med att ta lunch, oavsett hur det [Arbetsdagen] såg ut. Att man kunde gå ifrån 

och äta och vila. (Vivika) 
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I Vivikas fall kan man, om man tolkar det utifrån Goffmans (2009/1959) teori, se det som om 

hon under rasterna kunde skifta till den bakre regionen och slappna av i denna. Därmed kan 

man inte se någon koppling till att rasterna skulle ha påverkat hennes psykiska mående 

negativt. 

Inom samtliga intervjuade kvinnors arbeten rådde en sträng sekretess kring patienterna och 

brukarna. En av intervjupersonerna, Maria, framställer detta som den allra största bidragande 

faktorn till att hon började må allt mer psykiskt dåligt. Ingen av de andra kvinnorna beskriver 

att sekretessen kring arbetet skulle ha påverkat deras psykiska mående på något vis. Maria 

upplevde det dock som ett mycket stort problem. Under intervjun beskriver hon att hon kände 

ett starkt behov av att få prata ut om jobbiga saker som hände på arbetet, men att hennes 

möjlighet till det begränsades av den hårda sekretess som rådde inom arbetet.  

Det kom hela tiden, det negativa på arbetet. Och jag försökte bolla det med sambon eller med 

mamma, typ hur jag skulle göra, hur jag skulle tänka. Men det gick ändå inte att prata ordentligt 

om det för det är så mycket sekretess på sådana arbeten. Så jag kom ingenstans. Jag kunde prata 

om det, men inte lika mycket som jag behövde. Det jag inte fick säga gick bara runt i huvudet. Jag 

tänkte liksom på jobbet, vad kunde jag ha gjort annorlunda (…) Arbetet följde med mig hem varje 

dag. Jag kunde inte lämna det på jobbet. (Maria) 

Maria berättar vidare att hon var oerhört noggrann med att inte bryta mot sekretessen, vilket 

gjorde att hon inte kunde få ur sig det hon behövde tala om, något som i sin tur framkallade 

trötthet och en känsla av tyngd inom henne. Detta beskriver hon som en stark bidragande 

faktor till att hon drabbades av utmattningssyndrom. 

Även i detta fall går det att förstå Marias upplevelse utifrån Goffmans (2009/1959) teori om 

den främre och bakre regionen. Man kan tolka det som om Maria inte kunde slappna av från 

den främre regionen eftersom hon kände ett behov av att tala om det som hände i denna, 

vilket i sin tur bidrog till att hon drabbades av utmattningssyndrom. 

Sammanfattning 

Att intervjupersonerna skulle ha svårt att gå ur sin arbetsroll under fritiden beskriver ingen av 

dem. Dock framhåller alla, förutom Vivika, att det förelåg en svårighet att slappna av från 

arbetet under fritiden. Sett utifrån Goffmans (2009/1959) teori om den främre och bakre 

regionen, kan man förstå det som om Maria, Ullrika, Nina och Susanne efter arbetsdagen klev 

in sina bakre regioner och släppte sina arbetsroller. Detta eftersom ingen av dem beskriver att 

de skulle ha uppträtt med sin arbetsroll under fritiden. Dock kan man tolka det som om de inte 

lyckades slappna av i bakre region, vilket enligt dem framställs en bidragande orsak till att de 

började må psykiskt dåligt och till sist drabbades av utmattningssyndrom. Under arbetets 

raster upplevde alla kvinnorna, förutom Vivika, svårigheter att slappna av från arbetet. Utifrån 

Ninas beskrivning går det dessutom att förstå det som om hon fortfarande befann sig i den 

främre regionen under lunchrasterna, eftersom hon fortsatte att utföra sina arbetssysslor under 

dessa. Dock ska understrykas att varken Maria, Ullrika, Nina eller Susanne beskriver 

svårigheterna att slappna av från arbetet som den enbart utlösande faktorn till att de drabbades 

av utmattningssyndrom. De framställer det, precis som i föregående avsnitt, som en av flera 

faktorer till att tillståndet utlöstes. 
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5.4 Jargongen mellan arbetskamraterna 

I intervjuerna lyfts arbetsplatsens jargong fram som något som inverkade på kvinnornas 

psykiska mående. Fyra av de intervjuade kvinnorna beskriver att det fanns en särskild jargong 

på arbetsplatsen som delades av arbetskamraterna. Denna användes aldrig när brukare och 

patienter var närvarande. Vivika, Ullrika, Susanne och Nina berättar i intervjuerna att just det 

att delta i den interna jargongen som rådde mellan arbetskamraterna, hade en god inverkan på 

deras psykiska mående. 

Vivika beskriver att hon och hennes kollegor kunde tala ganska rått om patienterna när dessa 

inte var närvarande: 

Man kunde liksom säga att den där kärringen som ligger där och säger att hon har så ont, jag tror 

inte alls att hon har särskilt ont (…) man var liksom tvungen att få något slags utlopp. Om man står 

där med en mycket besvärlig patient, så måste man sedan kunna få utlopp för det när man är med 

sina arbetskamrater. För att man ska orka klara det där. (Vivika) 

Vivika menar således att jargongen mellan arbetskamraterna fungerade som ett slags utlopp 

för de krävande situationer som uppstod i arbetet. Dock är Vivika tydlig med att påpeka att de 

hyste stor respekt för patienterna och aldrig talade nedlåtande till dem. Vivika utvecklar att 

den råa jargongen inte var menad som något illa, utan helt enkelt ett sätt att ventilera de 

besvärliga saker som kunde inträffa under arbetsdagen. Hon förklarar vidare att om denna 

jargong inte existerat, hade hon inte kunnat få samma utlopp för de jobbiga saker som kunde 

inträffa i arbetet och att hon därmed hade mått ännu sämre psykiskt. 

Ullrika beskriver precis som Vivika, att jargongen med arbetskamraterna var ett sätt att orka 

med arbetsdagen som många gånger kunde vara tung och krävande. Hon beskriver att 

jargongen i fikarummet var mycket skämtsam och att det var ett sätt att koppla av och fylla på 

med energi. 

Man får ju lite annan jargong när man är med arbetskamraterna, man får lite sjuk humor när man 

jobbar så här, vi tar ju lite lättare på saker när man pratar med arbetskamraterna än när man pratar 

med patienterna. För med patienterna är man… ja, det går inte att vara lättsam och skoja med dem 

alla gånger (…) Man behöver liksom ta udden av situationen, lätta upp stämningen för det kan bli 

för allvarligt annars (…) Det är ju mycket skämtsam jargong på akuten. Att jobba på akuten är så 

tungt i övrigt. (Ullrika) 

Hon utvecklar att jargongen med arbetskamraterna var något som skapade sammanhållning 

dem emellan och bidrog till att de blev ett samspelt gäng. Hon menar att när man jobbar på 

akuten upplever man oerhört mycket tillsammans med sina arbetskamrater och att det gör att 

man kommer varandra nära. Hon beskriver att arbetskamraterna och den lättsamma jargongen 

var något som fick henne att känna sig lättare till mods och hon tror att det sköt upp 

insjuknandet i utmattningssyndrom en aning. 

Även Susanne menar att det fanns ett speciellt sätt att tala på hennes arbete när patienterna 

inte var närvarande. Hon förklarar precis som Vivika och Ullrika, att jargongen var ett sätt att 

orka med arbetsdagen. Dock är hon under intervjun noga med att förklara att hon aldrig talade 

respektlöst om patienterna, oavsett hur krävande dessa kunde vara. Hon menar att hennes 
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kollegor ibland kunde vara en aning ohövliga när de talade om patienterna, då jargongen 

ibland tenderade att bli väldigt tuff och ”grabbig”. I dessa fall deltog Susanne inte i jargongen.  

Inom ambulansen är det en väldigt speciell jargong. Jag har nog lite svårt för den egentligen, för 

jag är en väldigt känslig person i mångt och mycket. När man jobbar med karlar kan de ju vräka ur 

sig både det ena och det andra. Liksom skämtar och så, och jag kände då, att hallå, nu har vi 

lämnat den personen och då säger man inte så… men de menade inget illa, det är ett sätt att 

överleva. (Susanne) 

Susanne framhåller i intervjun att hon tycker att det är positivt för det psykiska måendet att ha 

en skämtsam jargong med arbetskamraterna, eftersom det är ett sätt att fylla på med energi. 

Dock tycker hon inte att det är acceptabelt att tala illa om patienterna. 

Likaså Nina förklarar under intervjun att det fanns en intern jargong mellan kollegorna och att 

det påverkade hennes psykiska mående. Hon menar att det interna beteendet hos kollegorna 

skiljde sig väsentligt åt från det beteende som de hade när de var närvarande hos brukarna. 

Nina berättar vidare att hon hade två arbetskamrater som stod henne nära och att de inte 

umgicks särskilt mycket med resterande kollegor under rasterna. Hon och de två kollegorna 

hade en egen jargong som Nina beskriver var genomsyrad av ”svart humor”. Om de skämtade 

om patienterna kunde tonen vara lite rå, men alltid hjärtlig. Vidare förklarar Nina att när dessa 

två kollegor slutade på arbetsplatsen, blev hennes psykiska mående genast sämre. Hon trivdes 

inte med de resterande kollegorna och tyckte inte om deras jargong. Hon uppfattade den som 

om den innehöll ”rent skitsnack” om brukarna. 

[Arbetskamraterna] kunde sitta och säga både det ena och det andra. Det var rent skitsnack faktiskt 

(…) om deras anhöriga också, att de var så jävla jobbiga och den stilen (…) Jag sa aldrig något alls 

för jag ville inte vara så. (Nina) 

Vidare berättar Nina att hon inte kände sig accepterad av arbetskamraterna och hon tror att det 

berodde på att hon inte ville delta i ”skitsnacket.” Att känna att hon inte ingick i gemenskapen 

med arbetskamraterna lyfter hon fram som en bidragande orsak till att hennes psykiska 

mående blev allt sämre. Hon menar att hon hade mått bättre psykiskt om hon hennes två 

kollegor hade arbetat kvar på arbetsplatsen, eftersom hon anser att hon hade behövt deras 

lättsamma jargong för att orka med arbetsdagen. 

Alltså det var liksom det där med lättsamheten, den försvann. Jag saknade liksom att kunna skoja 

om det som hände, det var ju ett sätt att skratta (…) Med de andra kollegorna... det var så 

överdrivet. Att man pratar… det är bra... typ ventilerar, det hade jag velat… men skitsnack är 

liksom inte min grej. (Nina) 

Nina utvecklar att det är viktigt att jargongen inte övergår till att bli ”skitsnack” om brukarna, 

eftersom den då blir respektlös. Hon menar att om jargongen med resterande kollegor hade 

varit ”mjukare”, så som den hade varit med hennes tidigare två kollegor, hade hon gärna 

deltagit i den. Hon förklarar att hon då hade fått fortsatt möjlighet att få utlopp för jobbiga 

saker som inträffade på arbetsplatsen och därmed förmodligen inte drabbats av 

utmattningssyndrom så pass tidigt som hon gjorde. 

Goffman (2009/1959) menar att inom ett team råder ett förtroligt förhållande mellan 

teammedlemmarna och att det syns tydligast i den bakre regionen. Där framkommer något 
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som han benämner som ett informellt beteendespråk, i form av exempelvis slangord och en 

skämtsam ton mellan teammedlemmarna samt ibland även förlöjligande av publiken. Utifrån 

Goffmans (2009/1959) teori skulle man kunna förstå det som om jargongen som fanns på de 

intervjuade kvinnornas arbetsplatser utgjorde deras informella beteendespråk. Man skulle på 

så vis kunna tolka det som om Vivika, Ullrika och Susanne skapade ett förtroligt förhållande 

med sina kollegor för att kunna hålla patienter och brukare på ett visst emotionellt avstånd. 

Goffman (2009/1959) talar om att man inte får komma publiken för nära, eftersom att det kan 

göra att teamet skadas. I detta fall skulle man kunna se det som om Vivikas, Ullrikas och 

Susannes beteendespråk när de befann sig med sina kollegor, hindrade dem från att bli alltför 

emotionellt involverade i brukarna och patienterna. På så vis kunde kvinnorna ventilera och ta 

udden av jobbiga saker som inträffade under arbetsdagen, vilket medförde att de fick mer ork 

för att klara av arbetet och stärkte deras psykiska mående.  

Utifrån Ninas fall kan man med hjälp av Goffmans (2009/1959) teori uppfatta det som om 

hon inte ingick i det förtroliga förhållande som fanns mellan hennes arbetskamrater, efter det 

att de två kollegorna slutat på arbetsplatsen. Hon deltog inte i att skapa en negativ bild av 

publiken och på så vis hade hon inte möjlighet att tillsammans med arbetskamraterna få 

utlopp för krävande situationer som uppstod i arbetet. Detta medförde att hon mådde allt mer 

psykiskt dåligt och slutligen framställs av henne som en av de bidragande orsakerna till att 

hon drabbades av utmattningssyndrom. 

En av de intervjuade kvinnorna, Maria, skiljer sig från de övriga kvinnorna då hon menar att 

det inte existerade någon intern jargong mellan henne och hennes arbetskamrater. 

Jag höll samma samtalston. Öppet, ärligt… svarade på frågor. När man pratade med kollegorna då 

pratade man om andra saker… men vi hade liksom inget annat sätt att prata, ingen speciell jargong 

eller så. (Maria) 

Dock berättar hon under intervjun att hon och arbetskamraterna hade en bra sammanhållning 

och att det fick henne att orka lite mer. Hon förklarar att om denna inte funnits hade hon mått 

ännu sämre psykiskt och förmodligen drabbats av utmattningssyndrom ännu tidigare. 

Sammanfattning 

Att arbetskamraterna inverkar på det psykiska måendet framgår hos samtliga intervjuade 

kvinnor. I intervjuerna med Vivika, Ullrika och Susanne framställs den interna jargongen som 

om den hade en positiv inverkan på deras psykiska mående, eftersom denna medförde att de 

kunde få utlopp för jobbiga saker som inträffade i arbetet. I intervjun med Nina framgår att 

när hon inte längre kunde få detta utlopp för jobbiga saker som inträffade på arbetet, 

påverkade det hennes psykiska mående negativt. I intervjun med Maria framhålls att det inte 

existerade någon intern jargong mellan arbetskamraterna på hennes arbetsplats, men att den 

goda sammanhållningen dem emellan gjorde att hon inte mådde fullt så psykiskt dåligt som 

hon hade gjort om sammahållningen varit dålig. Sammanfattningsvis kan man alltså förstå det 

som om det som Goffmans (2009/1959) benämner som ett informellt beteendespråk inom 

teamet, var något som påverkade fyra av de intervjuade kvinnornas psykiska mående och 

därmed hade en positiv inverkan på insjuknandet av utmattningssyndrom. Omvänt kan man 

således se det som att ifall jargongen mellan arbetskamraterna skulle upplevas på ett negativt 
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sätt av personen ifråga, försämrar det dennas psykiska hälsa och skyndar därmed på risken av 

att drabbas av utmattningssyndrom. 
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6. Slutsatser och diskussion 

Här nedan reflekterar jag över studien och dess resultat samt besvarar mina 

forskningsfrågor. Jag diskuterar även hur resultatet relaterar till tidigare forskning och ger 

förslag på fortsatt sådan. Syftet med den genomförda studien har varit att undersöka vad 

vårdarbetande kvinnor som drabbats av utmattningssyndrom har för upplevelse av vad som 

utlöst tillståndet. Fokus har riktats mot om kvinnorna kopplade utlösningen av tillståndet till 

att arbete och fritid flutit samman. 

6.1 Vad har vårdarbetande kvinnor som drabbats av utmattningssyndrom för 

upplevelse av vad som har utlöst tillståndet? 

Utifrån analysen har jag dragit slutsatsen att kvinnornas insjuknande i utmattningssyndrom 

kan förklaras utifrån flera olika faktorer som funnits i deras liv. Det är därmed inte möjligt att 

urskilja en enskild orsak till vad de upplever skulle ha utlöst att tillståndet.  

 

En av orsakerna som visat sig ha påverkat att tillståndet utlösts, var kvinnornas upplevelse av 

hur de presterade på arbetet. Samtliga intervjupersoner beskrev att de kände en stark strävan 

att visa sig duktiga i sin arbetsroll, vilket var en bidragande faktor till att deras psykiska 

mående blev nedsatt och en av orsakerna till att de drabbades av utmattningssyndrom. Två av 

de intervjuade kvinnorna upplevde även att fritiden innehöll prestationskrav, vilket de 

framställde som en av orsakerna till att de drabbades av utmattningssyndrom. En av 

intervjupersonerna beskrev att hon upplevde att kraven hade att göra med de sysslor som hon 

behöva utföra i hemmet, vilket orsakade stress hos henne. Det går i linje med den forskning 

som Ayree (1993:1) framför i sin studie gällande att kvinnor inte bara drabbas av 

utmattningssyndrom på grund av stress över arbetssysslor, utan även på grund av stress över 

hemmasysslor.  

 

Även den hårda sekretess som rådde inom kvinnornas arbeten, framställdes av en av de 

intervjuade kvinnorna som en bidragande faktor till att hon drabbades av 

utmattningssyndrom. Sekretessen begränsade hennes möjlighet att tala ut om jobbiga saker 

som inträffade i arbetet, vilket bidrog till att hennes psykiska mående blev allt mer nedsatt och 

slutligen utmynnade i utmattningssyndrom.   

Ytterligare en slutsats som framkom via analysen, var att om man blev alltför emotionellt 

involverad i brukarna kunde det bli en bidragande orsak till att utmattningssyndromet utlöstes. 

Detta beskrevs av två av kvinnorna, som förklarade att de upplevde att de tappade sin 

professionella arbetsroll när de kom brukarna alltför nära, vilket bidrog till att de mådde 

psykiskt dåligt. Detta går i linje med det som Maslach (1985: 12 och 75) förklarar angående 

att om man blir alltför emotionellt involverad i sitt arbete, kan det bidra till att 

utmattningssyndrom utlöses. 

Även den jargong som rådde mellan kollegorna på arbetsplatsen var något som inverkade 

kvinnornas psykiska mående. Fyra av intervjuade kvinnorna upplevde att om de deltog i den 

jargong som fanns hos arbetskamraterna påverkade det deras psykiska mående positivt. Det 

var ett sätt att ventilera jobbiga situationer som kunde uppstå i arbetet och bidrog därmed till 
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att de orkade lite mer. Hade kvinnorna inte haft möjlighet att ventilera på detta vis, hade de 

mått ännu sämre psykiskt och därmed drabbats av utmattningssyndrom tidigare. Därmed kan 

man dra slutsatsen att en jargong mellan arbetskamraterna som upplevs på ett negativt sätt av 

personen ifråga, har en koppling till att det psykiska måendet blir nedsatt och skyndar på 

risken av att drabbas av utmattningssyndrom. 

Även oförmågan att kunna påverka sina arbetsuppgifter bidrog enligt en av intervjupersonerna 

till att hon drabbades av utmattningssyndrom. Detta är något som överensstämmer med det 

som Nicholas (2007: 2161), Gueritault-Chalvin m.fl. (2000:151), Socialstyrelsens 

folkhälsrapport (2009: 194-197) och SBU (2014: 13-14) framställer som en orsak till att det 

psykiska måendet blir nedsatt. Även det som Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009: 195-

197) framför angående att 90-talskrisens nedskärningar och snabba organisatoriska 

förändringar bidrog till psykisk ohälsa hos arbetstagare, går i linje med det som den ovan 

syftade intervjupersonen beskrev under intervjun, då hon menade att även det var en 

bidragande orsak till att hon drabbades av utmattningssyndrom. 

En annan slutsats som jag drog via analysen var att känslan av att inte kunna slappna av efter 

arbetsdagens slut samt under rasterna på arbetet, var en bidragande orsak till att fyra av 

kvinnorna drabbades av utmattningssyndrom. Denna slutsats redogör jag för under 

frågeställningen som följer nedan, det vill säga i avsnitt 6.2.  

Svaret på frågeställningen i avsnitt 6.1 kan således sammanfattas med att det fanns flera olika 

orsaker till vad kvinnorna upplevde orsakade deras insjuknade i utmattningssyndrom. 

6.2 Hur ser kvinnornas upplevelse ut kring att en bidragande faktor till 

utmattningssyndromet skulle vara relaterat till att gränsen mellan arbete och 

fritid flutit ihop? 

I analysen har jag funnit flera olika perspektiv kring svaren på denna frågeställning. Ett 

perspektiv utgör att denna gett svar på om de intervjuade kvinnorna upplevde en gränslöshet 

mellan arbete och fritid, på så vis att de inte kunde stiga ur sin arbetsroll på fritiden. Den 

slutsats som jag har dragit kring detta är att ingen av kvinnorna upplevde att gränsen mellan 

arbete och fritid skulle ha flutit ihop. Detta blev tydligt när samtliga kvinnor berättade att de 

klev ur sin arbetsroll när de avslutat arbetsdagen. Ingen av dem beskrev att de skulle ha 

uppträtt med denna under sin fritid.  

Ett annat perspektiv av frågeställningen är att den syftar på att kvinnorna skulle ha tagit med 

sig arbetet hem rent mentalt och därmed upplevt att gränsen mellan arbete och fritid flutit 

ihop. Sett utifrån detta perspektiv har jag dragit en motsatt slutsats mot den jag drog ovan. 

Med andra ord är slutsatsen att gränsen mellan arbete och fritid har flutit samman och att det 

går att relatera detta till utbrytningen av utmattningssyndrom. Detta tydliggjordes när fyra av 

kvinnorna beskrev att de inte kunde slappna av när de kom hem från arbetet, eftersom att det 

låg kvar i bakhuvudet. En av intervjupersonerna beskrev att tankarna på arbetet uppkom på 

grund av att hennes dåvarande make, som arbetade på samma arbetsplats, drog upp 

diskussioner om arbetet. Detta gjorde att hon inte kunde sluta tänka på arbetet och till sist 

bidrog till att hon drabbades av utmattningssyndrom. Tre av de intervjuade kvinnorna 
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upplevde att de ständigt behövde vara redo att återvända till arbetet, eftersom att de närhelst 

kunde ringas in på jobb, vilket gjorde att de inte kunde släppa arbetet rent mentalt. Detta blev 

en bidragande orsak till att de drabbades av utmattningssyndrom. Här kan en parallell dras till 

den forskning som SBU (2014: 28-30) framför angående att organisationer ställer krav på att 

arbetstagaren ska vara flexibel inför arbetet, vilket är något som kan leda till psykisk ohälsa.  

Sammanfattningsvis kan sägas att beroende på vilket perspektiv jag haft kring 

frågeställningen kan olika slutsatser dras kring om gränsen mellan arbete och fritid flutit 

samman och därmed varit relaterat till utmattningssyndromet utbrytit. 

6.3 Diskussion 

Jag har i min studie fördjupat mig i vad vårdarbetande kvinnor som drabbats av 

utmattningssyndrom har för upplevelse av vad som utlöst tillståndet. Jag har dessutom haft 

som mål att ta reda på om kvinnorna kopplar utlösningen av tillståndet till att gränsen mellan 

arbetsliv och fritid flutit samman. Jag har i analysarbetet fått svar på mina frågeställningar och 

därmed uppnått syftet med min uppsats. Dock har det inte gått att urskilja någon enskild orsak 

till vad kvinnorna upplever skulle ha utlöst tillståndet, varför jag tror att min analys kan 

upplevas som komplex för läsaren, eftersom flera skilda faktorer lyfts fram som orsaker till att 

kvinnorna drabbats av tillståndet. 

Det har i tidigare forskning visat sig att utmattningssyndrom tenderar att drabba kvinnor 

oftare än män och kvinnors vanligaste sjukskrivningsorsak grundar sig i psykisk ohälsa. 

Därmed menar jag att den kunskap som min studie har bidragit med är värdefull för att få mer 

kännedom om vad kvinnor själva upplever som orsaker till att deras psykiska hälsa blivit 

nedsatt och utmynnat i utmattningssyndrom. Då arbetsliv och privatliv i vårt nutida samhälle 

tenderar att flyta samman, är det även värdefullt att få vetskap om ifall utbrytandet av 

utmattningssyndrom hos kvinnor kan kopplas till just detta. Den tidigare forskning som förs 

fram i kapitel 2 har inte behandlat detta, varför jag anser att min studie har gett ytterligare 

förståelse kring vilka orsaker som finns till att kvinnor drabbas av utmattningssyndrom.  

Metoden som jag har utgått ifrån, det vill säga den hermeneutiska metodansatsen, har i sin 

växelverkan mellan teori och empiri gjort mig uppmärksam på de mönster som framkommit 

när jag bearbetat intervjumaterialet och på så vis stegvis gett mig mer insikt i vad de 

intervjuade kvinnorna upplever som orsaker till att de drabbats av utmattningssyndrom.  

Goffmans teori som presenteras i kapitel 3 har varit användbar då den fungerat som verktyg 

såväl vid utformandet av datainsamlingsmetoden samt analyseringen av materialet. Den har 

fungerat som hjälpmedel för att få fram mönster i analysarbetet. På så vis menar jag att min 

studie har bidragit till att belysa orsaker till utbrytandet av utmattningssyndrom hos 

vårdarbetande kvinnor. Så här i efterhand kan tänkas att ett lämpligt komplement till 

Goffmans teori hade varit Arlie Hochschilds teori om emotionellt arbete. Hennes teori 

behandlar just känslohantering i arbetet. Hon talar exempelvis om att det krävs att personen 

frambringar en viss känsla, exempelvis glädje, för att kunna utföra sitt arbete på bästa vis. 

Med hjälp av Hochschilds teori hade jag kunnat skapa en djupare förståelse kring det som två 
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av de intervjuade kvinnorna beskrev angående att deras känslohantering i arbetet inverkade på 

deras psykiska mående.  

Trots att endast fem kvinnor intervjuats menar jag att jag fått relevant och intressant 

information. Detta eftersom jag på ett djupare plan kunnat sätta deras upplevelser mot 

varandra och på så vis urskilt mönster i det som de berättat. Att jag valt intervjua kvinnor i 

olika åldrar och inom skilda vårdyrken, har skapat ett helhetsperspektiv gällande utbrytning 

av utmattningssyndrom just hos kvinnor inom vårdsektorn i stort. Jag menar att om jag enbart 

hade valt att studera en åldersgrupp och ett yrkesområde, hade min studie blivit snävare. 

När jag analyserade intervjumaterialet kunde jag konstatera att en del av den tidigare 

forskning som jag framför i kapitel 2, överensstämmer med några av intervjupersonernas 

upplevelser av varför de drabbats av utmattningssyndrom. I likhet med studierna genomförda 

av Ayree (1993:1) som i sin studie framför att kvinnor inte bara drabbas av 

utmattningssyndrom på grund av stress över arbetssysslor utan även på grund av stress över 

hemmasysslor, var något som en av intervjupersonerna beskrev som en bidragande orsak till 

att hon drabbades av utmattningssyndrom. Även det som Maslach (1985: 12 och 75) beskriver 

gällande att alltför stark emotionell involvering i arbetet kan leda till utmattningssyndrom, 

överensstämmer med två av de intervjuade kvinnornas upplevelser. De två kvinnorna menar 

att en bidragande orsak till att de drabbades av utmattningssyndrom var just att de blev alltför 

emotionellt involverade i sina arbeten. De upplevde att de kom brukarna alltför nära och 

därmed tappade sin professionella arbetsroll, vilket gjorde att de mådde allt sämre psykiskt 

och slutligen blev en bidragande orsak till att de drabbades av utmattningssyndrom. Även 

oförmågan att kunna påverka sina arbetsuppgifter var enligt en av intervjupersonerna en 

bidragande orsak till att hon drabbades av utmattningssyndrom. Detta är något som 

överensstämmer med det som Nicholas (2007: 2161), Gueritault-Chalvin m.fl. (2000:151), 

Socialstyrelsens folkhälsrapport (2009: 194-197) och SBU (2014: 13-14) framför som en 

orsak till att det psykiska måendet kan bli nedsatt. Det som Socialstyrelsens folkhälsorapport 

(2009: 195-197) framför angående att 90-talskrisens nedskärningar och snabba 

organisatoriska förändringar bidrog till psykisk ohälsa hos arbetstagare, går i linje med det 

som en av intervjupersonerna beskrev under intervjun, då hon menade att även det var en 

bidragande orsak till att hon drabbades av utmattningssyndrom. I likhet med den forskning 

som SBU (2014: 28-30) framför angående att organisationer ställer krav på att arbetstagaren 

ska vara flexibel inför arbetet och att det kan leda till psykisk ohälsa, var något som stämde 

överens med det tre av de intervjuade kvinnorna upplevde. Att de ständigt behövde vara 

anpassliga för att kunna hoppa in på extra arbetspass, gjorde att de inte kunde släppa arbetet 

rent mentalt. Detta blev en bidragande orsak till att de började må allt sämre psykiskt och 

slutligen bidrog till att de drabbades av utmattningssyndrom. 

I kapitel 2 presenteras flera olika forskningsstudier som alla lyfter fram att könsskillnader kan 

ha en inverkan på kvinnors psykiska hälsa. Dock har jag i min studie inte funnit några 

explicita resultat gällande att könsskillnader skulle ha påverkat de intervjuade kvinnornas 

insjuknande i utmattningssyndrom. Att könsskillnader skulle kunna kopplas till det psykiska 

måendet är något som Socialstyrelsen (2003:33 och 39) framför i sin rapport om 

utmattningssyndrom. Emellertid nämnde ingen av mina intervjupersoner att könsskillnader 
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skulle ha haft något med deras insjuknande att göra. Dock menade en av intervjupersonerna 

att man som kvinna oftare har huvudansvaret för hemmet när barnen är små, vilket går i linje 

med det som Angelov m.fl. (2013:1 och 7-8) och SCB (2003:19) framför i sina studier 

angående att kvinnor har större familjeansvar än män och utför mer hushållsarbete dem. Dock 

beskrev inte den ovan syftade intervjupersonen att just det att hon skulle ha gjort mer 

hemarbete än sin man skulle ha påverkat att hon drabbades av utmattningssyndrom. Trots den 

mångfaldiga forskning som framförs i kapitel två angående hur könsskillnader påverkar 

kvinnors psykiska hälsa, var alltså könsskillnader inget som någon av kvinnorna beskrev som 

en bidragande orsak till att de skulle ha drabbats av utmattningssyndrom. Dock kan man inte 

utesluta att könsskillnader faktiskt kan ha haft en betydelse för deras insjuknande i 

utmattningssyndrom. Att kvinnorna inte nämnde att könsskillnader skulle ha haft någon 

inverkan på insjuknandet, är nämligen inte synonymt med att det faktiskt kan ha haft en 

betydelse för deras psykiska mående. Detta för att min intervjuguide inte styrde in på frågor 

om könskillnader, vilket kan vara en möjlig förklaring till att kvinnorna inte nämnde något om 

detta. Jag kan därmed inte dra slutsatsen att könsskillnader inte har spelat roll vid de 

intervjuade kvinnornas insjuknande i utmattningssyndrom. 

Inte heller det som Angelov m.fl. (2013:1 och 7-8) beskriver angående att ekonomin påverkar 

kvinnornas psykiska mående, framkom i mitt resultat. Angelov m.fl. (2013:1 och 7-8) framför 

i sin rapport att inkomsten påverkar på det vis att familjer som har råd att köpa hushållsnära 

tjänster och därmed inte får samma arbetsbörda i hemmet, skulle vara mindre benägna att bli 

sjukskrivna. Ingen av kvinnorna nämnde att hushållsnära tjänster eller en avsaknad av sådana 

skulle ha påverkat deras mående på något vis. Dock kan man inte utesluta att ekonomin 

faktiskt inverkade på kvinnornas insjuknande i utmattningssyndrom. Detta för att jag i min 

intervjuguide inte ställde frågor som berörde detta, varför jag därmed inte fick någon 

information om detta. Angelov m.fl.(2013:1 och 7-8) framför också att efter det förstfödda 

barnet får kvinnor sämre förankring i arbetslivet och därmed ökar risken för sjukskrivning. 

Ingen av de intervjuade kvinnorna som hade barn, beskrev att deras föräldraskap skulle ha 

haft något med deras sjukskrivning att göra. Dock bör, precis som ovan nämnts, även här 

hållas i åtanke att min intervjuguide inte behandlade dessa frågor. Därmed är det inte möjligt 

att utesluta att föräldraskapet faktiskt skulle kunna ha haft en betydelse för deras insjuknande i 

utmattningssyndrom. 

I arbetet med denna uppsats har det dykt upp ytterligare funderingar kring hur 

utmattningssyndrom påverkar kvinnor inom vårdyrken. Målet med min undersökning var att 

skapa en förståelse kring vad kvinnor i vårdyrken upplever har utlöst utmattningssyndromet 

med fokus på deras egen subjektiva uppfattning. Det skulle även vara intressant att undersöka 

fenomenet via en stor kvantitativ undersökning, eftersom man på så vis skulle kunna hitta 

generella samband hos en större population gällande vad som kan påverka att vårdarbetande 

kvinnor drabbats av utmattningssyndrom. Ytterligare ett sätt skulle kunna vara att göra ännu 

en kvalitativ studie, men istället att rikta fokus mot hur utmattningssyndromet har påverkar 

kvinnan när hon tillfrisknat från tillståndet och återgått till arbetslivet. Detta eftersom det 

skulle vara en intressant att få kunskap kring om hon upplever att utmattningssyndromet 

påverkar henne när hon blivit frisk. En annan idé till fortsatta studier är att via en kvalitativ 
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undersökning fördjupa sig i om kvinnan upplever att hon skulle kunnat undvika att drabbas av 

tillståndet och i så fall på vilket vis. Dessutom skulle det vara spännande att undersöka män 

som drabbats av tillståndet och på så vis se vilka orsaker som de tycker sig har inverkat på 

insjuknandet i utmattningssyndrom samt om det finns likheter med kvinnornas upplevelser av 

det.
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Bilaga 1 

 

Annons efter intervjupersoner i Facebook-grupp för människor som 

drabbats av utmattningssyndrom. 

 

Hej! 

Jag är en tjej på 31 år som studerar vid Personalvetarprogrammet i Örebro. Denna termin är 

det dags att skriva C-uppsats, varför jag nu letar efter intervjupersoner till denna. Jag söker 

efter personer är eller har varit sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom. Då uppsatsen 

kommer att fokusera på kvinnor inom vårdyrken, är det kvinnor som arbetar eller har arbetat 

inom vårdyrken som jag söker. Det jag kommer att studera är kvinnors upplevelser av vad 

som har utlöst utmattningssyndromet. 

 

Självfallet kommer deltagandet att vara helt anonymt. Intervjun kommer att pågå ca 40-60 

minuter och spelas in på band. När mitt uppsatsarbete är färdigt, kommer ljudfilerna att 

raderas. Beroende på var du bor i landet kommer intervjun att ske antingen via ett fysiskt 

möte eller via telefon.  

 

Skulle du vara intresserad av att delta? Skriv då ett privat meddelande till mig här på 

Facebook, så ger jag dig mer information. Tack på förhand! /Laura Marken. 

 

 

  



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide för kvinnor inom vårdyrken som drabbats av 

utmattningssyndrom. 

 
Introducerande samt etisk information 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad vårdarbetande kvinnor som drabbats av 

utmattningssyndrom har för upplevelse av vad som utlöst tillståndet.  

 

Intervjun är helt frivillig och du har rätt att avbryta din medverkan i studien närsomhelst om 

du skulle vilja det. Om det finns någon fråga som du inte är bekväm med att svara på, behöver 

du inte svara på den frågan. Under intervjun sker en ljudinspelning av vårt samtal, vilket 

sedan blir det material jag kommer att använda när jag transkriberar intervjun. Du kommer att 

vara fullständigt anonym i denna studie när resultaten publiceras, endast jag kommer att 

känna till ditt namn och det kommer inte att nämnas någonstans. Efter det att min examinator 

har godkänt min uppsats, kommer ljudfilen med vår telefonintervju att raderas. Intervjun 

kommer att pågå ca 40-60 minuter. 

 

Inledning  
 

 Vill du berätta lite om dig själv? 

*Ålder 

*Utbildning 

*Civiltillstånd 

*Har du barn?  

Om ja: 

*Hur många? 

*Ålder på dem? 

 

• Vill du berätta lite om det arbete som du hade när du drabbades av 

utmattningssyndromet? 

 

• Vilken var din yrkestitel när du drabbades av det? 

 

• Hur kunde en vanlig arbetsdag se ut för dig? 

 

• Vilka arbetsuppgifter ingick i ditt arbete när du drabbades utmattningssyndrom? 

 

• Hur lång tid hade du arbetat på arbetsplatsen när du drabbades av 

utmattningssyndrom?  

 

• Upplevde du att ditt arbete var trevligt och givande? 

Om ja: 

*Vad var trevligt och givande? 

* Hur mådde du efter arbetet om du kände att det hade varit en bra och givande 

arbetsdag? 



 
 

 

• Upplevde du något i arbetet som krävande? 

*Om ja: 

*Vad var det som var krävande? 

*Hur mådde du efter arbetet om din arbetsdag hade varit krävande? 

 

• Vad gör du just nu: jobbar du eller är du sjukskriven? 

*Om du är sjukskriven:  

*När blev du sjukskriven och vet du hur länge den kommer att pågå? 

*Om du inte är sjukskriven just nu: 

*När var du sjukskriven för utmattningssyndrom och hur länge varade 

sjukskrivningen? 

 

 

Arbete och fritid innan utmattningssyndromet utbröt 

 Hur upplevde du din arbetssituation innan du drabbades av utmatningssyndrom? 

* Upplevde du dig som stressad av arbetet? 

*Om ja: 

*Hur kom det sig? 

 

Hur skulle du beskriva din livssituation i övrigt innan utmattningssyndromet utbröt? 

*Upplevde du dig som stressad av hemmasysslor? 

*Om ja: 

*Hur kom det sig? 

 

 Upplevde du att det fanns tydliga gränser mellan arbetet och fritiden? 

Om ja: 

*Vem var det som satt dessa gränser: du själv eller någon annan? I så fall vem? 

*Om nej: 

*Vad upplevde du som orsaken till att det inte saknades en tydlig gräns mellan arbete 

och fritid? 

 

• Kände du att du kunde lägga arbetet åt sidan när du avslutat arbetsdagen? 

Om ja: 

*Hur gjorde du för att uppnå det?  

Om nej: 

*Hur kom det sig? 

 

• Kände du att du behövde var tillgänglig dygnet runt för ditt arbete? 

 

• Upplevde du att du kunde gå in i din privata roll på fritiden? 

 



 
 

 Upplevde du att du kunde leva upp till de förväntningar som ställdes på dig utanför 

arbetet (från familj, vänner m.m.)? 

*Om ja: 

*Kan du berätta mer om det? 

*Om nej: 

*Hur kom det sig? 

 

 Upplevde du att du kunde leva upp till de förväntningar som ställdes på din arbetsroll? 

*Hur tänker du då? 

 

På arbetet innan utmattningssyndromet utbröt. 

 

 Hur upplevde du möjligheten till raster, pauser och återhämtning under arbetsdagen? 

*Hade du velat ha fler eller färre raster och pauser? 

*Hur kommer det sig? 

*Hur upplevde du möjligheten till att kunna kliva ur din arbetsroll under rasterna och 

pauserna? 

*Hur påverkade det din arbetsprestation? 

*Upplevde du att det påverkade din arbetsroll på något vis och i så fall hur? 

 

 Hur skulle du beskriva din relation till patienterna? 

*Vilka sidor av dig själv visade du för patienterna? 

*Upplever du det som om dessa sidor hörde ihop med din arbetsroll eller med din 

privatroll? 

 

Relationen till arbetskamraterna innan utmattningssyndromet utbröt 

 Hur skulle du beskriva relationen till dina arbetskamrater? 

*Fanns det en sammanhållning i arbetsgruppen? 

*Samarbetade ni inom arbetet? 

*Om ja: 

*Hur såg samarbetet ut? 

*Hur upplevde du att det påverkade er relation gentemot varandra? 

*Upplevde du att din relation till arbetskamraterna påverkade ditt mående? 

*Om ja: 

*På vilket sätt? 

*Om nej: 

*Hur kommer det sig? 

 

 Umgicks du med dina arbetskamrater på fritiden? 

*Om ja:  



 
 

*Vilken roll hade du då: arbetsrollen eller privatrollen? 

*Om nej: 

*Hur kom det sig att ni inte umgicks på fritiden? 

 

 Hur ställde sig dina arbetskamrater till din relation till patienterna? 

*Kände du en förväntan från arbetskamraterna att du skulle uppträda på ett visst sätt 

i arbetet? 

*Om ja: 

*Upplevde du att du kunde leva upp till deras förväntningar på att uppträda på ett 

visst sätt? 

 

 Upplevde du någon skillnad i hur ni talade till patienterna när de var närvarande samt 

hur ni talade om dem när de var frånvarande? 

*Om ja: 

*På vilket sätt skiljde det sig åt i hur ni talade om dem? 

*Av vilken anledning tror du att det var så? 

 

Avslut 

 

 Hur ser du på din sjukskrivning idag gällande varför du drabbades av 

utmattningssyndrom? 

*Vad upplever du som orsaker till att du drabbades av tillståndet? 

*Var det något i ditt privata liv eller i din arbetssituation, eller en kombination av 

dem, som du upplever låg bakom att du drabbades av utmattningssyndrom? 

*Om personen tidigare i intervjun svarat att hon inte upplevde att det fanns 

tydliga gränser mellan arbete och fritid: 

*Tror du att dessa otydliga gränser mellan arbete och fritid bidrog till att du 

drabbades av utmattningssyndrom? 

 

 Tror du att det hade gått att undvika att du drabbades av utmattningssyndrom? 

*Om ja: 

*Hur då? 

*Om nej: 

*Hur kommer det sig att du inte tror det? 

 

 Finns det något i arbetet där du jobbade när du drabbades av utmattningssyndrom, 

som du önskar hade varit annorlunda? 

*Vad? 

*Hur kommer det sig? 

 

 Hur mår du idag? 

 



 
 

 Hur ser du på din framtid? 

 

 Är det något som du vill tillägga? 

 

 Får jag lov att höra av mig till dig om jag skulle behöva ställa kompletterande 

frågor?  

 

Tack så hjärtligt för att du ville ställa upp på denna intervju! 
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