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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur kvinnor, som fått diagnosen utmattningssyndrom, upplever 

vilka faktorer som kan ha bidragit till deras utmattning. Studiens frågeställningar är: Hur upplever 

kvinnor, som varit med om utmattningssyndrom, att förväntningarna på dem på och utanför arbetet 

bidragit till utmattning? Hur upplever kvinnor, som varit med om utmattningssyndrom, att självbild 

bidragit till deras utmattning? Varför kan kvinnor som varit med om utmattningssyndrom hamna i 

utanförskap? För att undersöka detta genomfördes sju intervjuer med kvinnor som varit med om 

utmattningssyndrom och som är tillbaka på arbetet igen sedan minst ett halvår tillbaka. 

Mycket av den tidigare forskningen belyser svårigheten att balansera arbetsliv och privatliv. 

Forskarna har bland annat kommit fram till att arbetskraven påverkar familjelivet negativt och att 

dåligt stöd i familjelivet kan påverka arbetslivet negativt. Det teoretiska ramverket för studien 

grundar sig i Goffmans dramaturgiska teori och stigmateori. Resultatet bygger på de tre 

huvudteman som dök upp under samtliga intervjuer: svårigheten att balansera arbete med privatliv, 

känslan av utanförskap samt hur den drabbades självbild påverkas negativt på grund av 

utmattningssyndromet. 

Studien visar att kvinnornas identitet starkt är knuten till samhällets och andra individers 

förväntningar över hur en kvinna skall vara. Detta har lett till att samtliga kvinnor har utsatts för stor 

stress och känsla av otillräcklighet vilket i sin tur bidragit till deras utmattning. Att ständigt vilja 

vara andra till lags, och få andras bekräftelse, visar hur dessa kvinnors självkänsla är 

prestationsbaserad och att de tycks vara beroende av att nå framgång, samt att få ett erkännande från 

andra, för att upprätthålla sitt egenvärde. Slutligen visar studien att ett bristande samspel mellan 

Försäkringskassa, läkare och den drabbade skapar en ekonomisk oro vilket ökar svårigheten att ta 

sig tillbaka till arbete igen. 

Nyckelord 

Utmattningssyndrom, kvinnor, privatliv, utanförskap, arbetsbelastning, roll, identitet, självbild 



 
 

 

Tack! 

Vi vill tacka vår handledare, Petter Bengtsson, för den värdefulla feedback han gett oss.   

Vi vill också passa på att tacka varandra för det samarbete vi har haft och för den 

uppmuntran vi gett varandra. 

Till sist vill vi rikta ett varmt tack till er som ställt upp på intervjuer och delat med er av er 

berättelse, utan er hade det inte blivit någon uppsats. 

/Hanna och Linnéa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ....................................................................................... 1 

Begreppsdefinition ...................................................................... 2 

Syfte och frågeställning .............................................................. 2 

Avgränsningar ............................................................................ 3 

Disposition av uppsatsen ............................................................ 3 

Teori .............................................................................................. 3 

Rollteori ...................................................................................... 4 

Rollbegreppet inom funktionalismen och symbolisk interaktionism ..... 4 

Goffmans rollbegrepp .................................................................. 5 

Stigma ....................................................................................... 6 

Identitet ..................................................................................... 7 

Teoretisk kritik ............................................................................ 8 

Tidigare forskning .......................................................................... 9 

Arbetsrelaterade orsaker ............................................................ 9 

Att kunna balansera arbete och privatliv .................................. 10 

Individens självbild ................................................................... 12 

Reflektion och summering av tidigare forskning ....................... 13 

Metod & data ............................................................................... 13 

Design ....................................................................................... 13 

Urval ......................................................................................... 14 

Praktiskt genomförande ............................................................ 15 

Analysprocessen ....................................................................... 16 

Etiska överväganden ................................................................. 17 

Metodkritik ............................................................................... 17 

Resultat & Analys ........................................................................ 18 

Förväntningar på och utanför arbetet ....................................... 18 



 
 

Individens självbild ................................................................... 21 

Stigmatisering .......................................................................... 23 

Diskussion ................................................................................... 26 

Vidare forskning .......................................................................... 28 

Referenser ................................................................................... 29 

Bilagor ......................................................................................... 31 

Missivbrev till respondenterna .................................................. 31 

Intervjuguide ............................................................................ 32 



 
 

1 

Inledning 

Anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress är ett samlingsnamn som inbegriper olika 

psykiatriska diagnoser bl.a. utmattningssyndrom. Enligt försäkringskassans rapport (2016: 2) 

är anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress de sjukdomstillstånd som ökade allra 

mest i Sverige mellan år 2010 och 2015. Sjukdomstillståndet stod för 49 procent av alla 

startade sjukfall med psykiatrisk diagnos. Statistiken från Försäkringskassan visar att det är 

kvinnor som i högre utsträckning drabbas, de står för 73 procent av ökningen. 

Vanligtvis, när vi pratar om utmattningssyndrom, föreställer vi oss att de flesta som drabbas 

är personer som inte trivs med sitt arbete och således känner en viss meningslöshet, vilken i 

sin tur leder till utmattning. Men enligt socialstyrelsens hemsida (2017-01-30) beror 

sjukdomen ofta på långvariga stressfaktorer både på arbetsplatsen och i privatlivet och de som 

drabbas är ofta högpresterande, duktiga, lojala och arbetsälskande personer (Carlsson 2008: 

1314). 

Problematiken med denna sjukdom är att den inte syns utåt och således verkar det som att 

många (arbetsgivare, individens omgivning samt individen som själv drabbats) inte har 

förstått hur allvarlig sjukdomen är och således nonchaleras ofta sjukdomar, som har psykiska 

orsaker såsom utmattningssyndrom. Att de som drabbas av utmattningssyndrom inte förstått 

allvaret av sjukdomstillståndet, och således ignorerar tydliga tecken på ohälsa såsom 

sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter, visar på den bristande kunskap som finns om 

tillståndet i vårt samhälle. Enligt Perski (2016) är det oftast kvinnor som hamnar i 

“duktighetsfällan”, både på arbetet och i hemmet, något som bekräftas i Försäkringskassans 

statistik som tydligt visar hur kvinnor är den grupp i samhället som är mest drabbad av 

utmattningssyndrom. Då utmattningssyndrom verkar vara vår tids nya folksjukdom, är det ur 

ett sociologiskt perspektiv intressant att undersöka hur samhällets normer, om hur en kvinna 

skall vara, bidrar till utvecklingen av utmattningssyndrom. Syftet med studien är att 

undersöka hur kvinnor, som fått diagnosen utmattningssyndrom, upplever vilka faktorer som 

kan ha bidragit till deras utmattning. Vi hoppas att studien kan bidra till att höja kunskapen 

kring ämnet så att både de drabbade individerna, och andra i samhället, bättre ska kunna 
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förebygga sjukdomen. 

Begreppsdefinition 

Det är viktigt att skilja utmattningssyndrom från depression, detta då sjukdomsbilden ser 

annorlunda ut. Den som är drabbad av utmattningssyndrom är inte bara nedstämd utan 

hjärnan påverkas och kognitiva funktioner, såsom minnet, försämras. Utmattningssyndrom 

kan bland annat förebyggas genom ökad kunskap. Däremot är detta tillstånd svårare att 

behandla, individen insjuknar oftast akut, och det kan ta flera år att repa sig från 

sjukdomstillståndet (Åsberg, Nygren och Nager 2013: 487-488). Utmattningssyndrom kan 

utvecklas om balansen mellan stress och återhämtning under en längre tid inte fungerar. Hur 

utmattningssyndrom yttrar sig varierar från person till person, men ofta märks det genom att 

kroppen på olika sätt signalerar att stressnivån är för hög. De vanligaste symptomen är en 

känsla av ständig trötthet som inte går att vila bort, sömnproblem, irritation, extra känslighet 

och ångest. Individens koncentrationsförmåga försämras, det blir svårare att planera och 

genomföra diverse vardags- eller arbetsuppgifter vilket leder till känslor av skuld, 

misslyckande och nedstämdhet (Vårdguiden). 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse kring hur sju kvinnliga respondenter, som 

fått diagnosen utmattningssyndrom, upplever vilka faktorer som enligt dem är av betydelse 

för utvecklingen av dess utmattning. Då utmattningssyndrom verkar vara vår tids nya 

folksjukdom, är det ur ett sociologiskt perspektiv intressant att undersöka hur samhällets 

normer, om hur en kvinna skall vara, bidrar till utvecklingen av utmattningssyndrom. För att 

bringa klarhet i detta har följande frågeställningar formulerats: 

1.  Hur upplever kvinnor, som varit med om utmattningssyndrom, att förväntningarna 

på dem på arbetet och utanför arbetet bidragit till utmattning? 

2.  Hur upplever kvinnor, som varit med om utmattningssyndrom, att deras självbild 

bidragit till utmattning? 

3.  Varför kan kvinnor, som varit med om utmattningssyndrom, hamna i utanförskap? 
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Avgränsningar 

I vår uppsats har vi avgränsat oss till att endast intervjua kvinnor. De datamaterial, som vi har 

använt oss av, består av intervjuer med 7 kvinnor som arbetar på olika företag och som har 

olika utbildningsbakgrund. Vi tar i uppsatsen inte hänsyn till skillnader i utbildningsbakgrund.  

Disposition av uppsatsen  

Upplägget i denna uppsats börjar med en inledning där det ges en kort bakgrund över 

utmattningssyndromets växande problematik bland kvinnor. Därefter följer en 

begreppsdefinition av utmattningssyndrom, samt presentation av vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vidare följer ett teoriavsnitt, där vi presenterar Goffmans roll-, identitet- och 

stigmaperspektiv. Sedan presenteras tidigare forskning inom ämnet. I nästkommande sektion, 

kommer ett metodavsnitt där vi redovisar arbetets tillvägagångssätt. Därpå redovisar vi 

resultatet av våra intervjuer i en sociologisk analys, där vi kopplar samman vår valda teori 

med det empiriska materialet. Avslutningsvis har vi en diskussion och förslag på vidare 

forskning. 

Teori 

I detta avsnitt vill vi presentera de teorier som vi använt oss av, för att besvara studiens 

frågeställningar. Goffmans rollteori har gjort det möjligt för oss att förklara varför kvinnornas 

förväntningar på och utanför arbetet kan ha varit en bidragande orsak till 

utmattningssyndrom. Vi utgår från Goffmans identitetsbegrepp för att kunna besvara hur 

kvinnornas självbild kan ha haft en inverkan på utvecklingen av utmattningssyndrom, och 

slutligen har vi använt oss av Goffmans teori om stigma för att förstå varför kvinnor, som 

varit med om utmattningssyndrom, kan hamna i utanförskap. 
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Rollteori 

Rollbegreppet inom funktionalismen och symbolisk interaktionism 

För att få en djupare förståelse vad gäller rollbegreppet kan det inledningsvis vara av intresse 

att studera hur andra perspektiv än Goffman förhåller sig till rollbegreppet. 

Funktionalismen myntades främst av sociologen Émile Durkheim och innebär att samhället 

består av flera olika delar som bildar en helhet. Durkheim menar att individers handlingar inte 

kan förklaras utifrån dennes fria vilja. Handlingarna styrs av strukturerna som finns i 

samhället och som fyller en viss funktion. Rollbegreppet inom funktionalistisk sociologi 

bygger på tanken att alla människor ingår i olika sociala grupper. Var och en har en 

förutbestämd uppgift att fylla. Med dessa uppgifter medföljer olika förväntningar på 

individen, som uppfyller en funktion i samhället. Individen förväntas fullfölja sina respektive 

uppgifter, detta för att det gynnar alla i samhället och för att samhällets struktur ska fortsätta 

att fungera. Samhällsstrukturerna, inom detta perspektiv, ses alltså vara beständiga och 

således innehar varje position förutbestämda förväntningar (Eriksson 1973: 29 jmf Månsson 

2015: 31). Den symboliska interaktionismen myntades bl.a. av sociologen Herbert Blumer. 

Det centrala inom den symboliska interaktionismen är att människan är språklig och 

reflekterande till sin omgivning (Månsson 2015: 155). Då individen anses vara reflekterande, 

kan denne därmed lättare sätta sig in i andras perspektiv och roller, men även reflektera över 

sin egen roll. Detta bidrar till individens och samhällets utveckling. Rollen uppstår, enligt 

detta perspektiv, genom interaktion med andra. Till skillnad från det funktionalistiska 

perspektivet baseras förväntningarna på rollen inte på förhållandet till samhällsstrukturer utan 

på de förväntningar som byggs upp genom interaktion med andra individer. Därmed ses 

samhället och dess strukturer inte vara determinerade utan föränderliga. Detta då strukturen 

skapas av de interaktioner som pågår i samhället (Mead 1976: 182 jmf Månsson 2015: 132).   

Goffmans rollbegrepp kan ses ligga emellan dessa två perspektiv, då han anser att det är 

samhällets strukturer, och andras förväntningar, som formar de olika rollerna som finns i 

samhället. Detta begrepp kommer vi att mer ingående beskriva nedan.  
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Goffmans rollbegrepp 

Goffman belyser hur vi till vardags genomför olika framträdanden och intar olika roller inför 

varandra. En roll är det sociala beteende som styrs av samhällets och den sociala 

omgivningens förväntningar. En individ intar olika roller i förhållande till situationen, men 

också i förhållande till vem individen interagerar med. Detta är förenligt med den symboliska 

interaktionismens syn, då en enligt detta perspektiv reflekterar över vilken roll en har i 

förhållande till andra. Vidare menar Goffman (1959: 39) att det ställs olika förväntningar på 

en individ beroende på vilken roll denne intagit. Förväntningar som samhället och 

omgivningen ställer på den moderna kvinnan, med hennes dubbla roller som både förvärvs- 

och hushållsarbetande, har lett till att många upplever stor stress och känsla av otillräcklighet. 

Detta medför att risken för att bli utmattad ökar. Då individen vill anpassa sig till samhällets 

och omgivningens förväntningar försöker denne genom intrycksstyrning påverka de intryck 

som andra får (Goffman 1959: 182). Det innebär att individen framställer en idealiserad bild 

av sig själv vilket överensstämmer med de normer som finns i en given situation och detta för 

att kunna vinna ett socialt erkännande (Goffman 1959: 25 och 39). Detta kan ses som 

funktionalistiskt då individen förväntas fullfölja de normer som samhället byggt upp och som 

gör att samhällsstrukturer kan upprätthållas (Eriksson 1973: 29 jmf Månsson 2015: 31). 

Exempelvis kan aktörer, som lider av utmattningssyndrom, vilja framställa sig som duktiga 

inför andra på sin arbetsplats, vilket även går i linje med normen som finns på arbetsplatsen 

om att vara produktiv. Således tar de på sig fler åtaganden än de mäktar med. Vidare 

internaliserar individen en roll på olika sätt, antingen genom att identifiera sig helt med sin 

roll och därmed vara vad Goffman (1959: 25) kallar “uppriktig” eller genom att vara 

distanserad i sin roll, dvs. “cynisk”. Det sistnämnda innebär att förväntningarna som ställs på 

hur en individ skall vara i en viss roll, och individens jagidentitet, inte stämmer överens. 

Individen är i detta fall medveten om att hen spelar en roll, denne bär alltså en “mask”. Detta 

lämpar sig väl för personer som är utmattade, då de medvetet spelar en roll som de inte längre 

kan identifiera sig med. De klarar inte av att uppfylla de förväntningar som ställs på dem som 

mamma och/eller professionell. De signaler som individen sänder ut är därmed falska och 

förvrängda, anpassade till rollen. Goffman (1959) lägger dock inte någon värdering i om det 

är positivt eller negativt att vara uppriktig eller cynisk i sin roll. 

När en individ genomför olika framträdanden skapas även en viss fasad, detta med hjälp av 

vad Goffman (1959: 29) kallar inramning. Denna är platsbunden och innefattar all rekvisita 



 
 

6 

som används under framträdandet samt en personlig fasad, vilken indikerar hur en individ bör 

handla i sina olika roller, t.ex. som mamma eller professionell, vad som anses vara acceptabelt 

i olika situationer samt vem det är som förväntas styra den verbala kommunikationen (Ibid: 

30). När rollen väl anses vara trovärdig av andra, bör individen upprätthålla den enligt de 

förväntningar och ideal som riktas mot rollen. För att öka rollens trovärdighet kan en individ 

välja att dölja handlingar, som inte är förenliga med rollen, och istället lyfta fram de ideella 

motiven bakom handlandet. Det blir alltså en diskrepans mellan individens framträdande och 

realiteterna bakom det (Goffman 1954: 39 och 44-46) Exempelvis kan en chef förvänta sig av 

sin exemplariska anställda att denne ska prestera extra bra på jobbet. Detta gör aktören men 

med stigande ångest och stress inombords, något som hen gör allt för att dölja för sin chef och 

kollegor, för att fortsatt framstå som en exemplarisk anställd. Det är när hen inte längre kan 

dölja sin ångest och visar sin svaghet på arbetsplatsen som risken ökar för stigmatisering. 

Stigma 

Stigmatisering är ett begrepp som kan kopplas till upplevelsen av utmattningssyndrom. 

Samhället är uppdelat i olika kategorier av människor, med tillhörande egenskaper, vilka 

bedöms vara normala. Inom dessa kategorier finns det spelregler vilket gör det möjligt för oss 

att visualisera vilka människor som kan tänkas ingå i den kategorin (Goffman 1963: 9-10). 

Persson (2012) förklarar stigma som förhållandet mellan de förväntningar en har på individen 

och föreställningarna om hur individer ska vara. Goffman definierar stigma som en icke 

önskvärd avvikelse från våra förväntningar. De individer, som inte avviker, menar Goffman 

är normala (Goffman 1963: 12). Stigma uppstår då en individ befinner sig i ett socialt 

sammanhang och inte blir accepterad utan upplevs som avvikande. Goffman menar att en 

person, som blir stigmatiserad, och successivt försöker anpassa sig till normen, upplevs som 

osäker i sin egen identitet vilket kan leda till skamkänslor och dåligt självförtroende. Individer 

med utmattningssyndrom kan ses som stigmatiserade och de upplever ofta en osäkerhet och 

oro över hur de normala i omgivningen kommer att ta emot dem (Goffman 1963: 21). Att 

uppleva stigmatisering vid tillbakagång till arbete efter utmattningssyndrom är något som vi 

tänker oss är förekommande. Detta då individen efter en längre tids sjukskrivning för 

utmattning återgår till arbetet med ovissheten om vad kollegorna ska tycka och tänka om en, 

vilket kan tänkas skapa ett stigma då individen i allmänhet upplever sig ifrågasatt (Goffman 

1963: 22). Detta behöver inte betyda att individer med utmattningssyndrom endast blir 

ifrågasatta vid tillbakagång till arbete, utan att det även kan ske under dennes sjukskrivning, 
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och att de då upplever sig stå utanför samhället. 

Goffman skiljer på tre olika stigman. För det första finns det kroppsliga missbildningar av 

olika slag, för det andra fläckar på den personliga karaktären, vilket handlar om psykiska 

rubbningar såsom utmattningssyndrom, och för det tredje tribala stigman såsom ras, nation 

och religion. Dessa tre typer av stigma har det gemensamt att det uppstår en stigmatisering när 

en individ som normalt sett skulle ha accepterats uppvisar något personlighetsdrag, som 

medför negativ uppmärksamhet, som kan leda till att hen inte inkluderas inom gemenskapen 

(Goffman 1963: 12). Då vi studerar utmattningssyndrom, som inte är något visuellt utan 

snarare något som skadat insidan av kroppen, kopplar vi utmattningssyndrom till den andra 

typen av stigma, som handlar om fläckar på den personliga karaktären. 

Identitet 

Identitet skall inte förväxlas med roll. En identitet hänvisar till vem en individ är och hur 

denne uppfattar sig själv medan roll är det sociala beteende som styrs av samhällets och den 

sociala omgivningens förväntningar i olika kontexter. När Goffman (1963: 117) beskriver 

identitetsbegreppet, delar han upp det i tre delar; social identitet, personlig identitet och 

jagidentitet. Gemensamt för den sociala och den personliga identiteten är att de definieras av 

andras förväntningar på individen medan den sistnämnda aspekten, jagidentiteten, utgörs av 

individens subjektiva känsla. Den sociala identiteten består av två delar, den virtuella och den 

faktiska sociala identiteten. Den förstnämnda är när människor, utifrån sina sinnesintryck, 

tillskriver andra individer vissa förväntade egenskaper medan den sistnämnda är kopplad till 

de egenskaper en individ faktiskt är förbunden med. Således tillskrivs människor vissa 

egenskaper som kan strida mot individens faktiska identitet. Skillnaden mellan den faktiska 

identiteten och den tillskrivna identiteten leder till att den drabbade individen kan bli utfryst 

och isolerad från sig själv och sin omgivning (Goffman 1963: 9-10). Därav kan den sociala 

identiteten bli den identitetsaspekt som kan föranleda stigmatisering och som lättast kan 

blandas ihop med rollbegreppet. Exempelvis kan personer, som lider av utmattningssyndrom, 

ha svårare att genomföra diverse vardags- eller arbetsuppgifter bl.a. på grund av avsaknad av 

ork. Därmed kan de bli utfrysta från sin omgivning, då de inte följer normen på arbetet om att 

vara produktiv. Vidare kan denna identitetsaspekt även kopplas till den symboliska 

interaktionismen som hävdar att individens identitet skapas genom social interaktion (Mead 

1976: 182 jmf Månsson 2015: 132). Identiteten är, enligt detta perspektiv, en pågående 

förhandlingsprocess. Inom den symboliska interaktionismen präglas identiteten dels av andras 
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definitioner och dels genom att individen i sitt framträdande förhandlar med omgivningen om 

en identitet.  

Personlig identitet är vad som särskiljer en individ från andra, vilket gör denne unik. Det kan 

gälla personnummer eller rörelsemönster men även individens utseende. Genom 

jagidentiteten kan vi undersöka hur en individ förhåller sig till sitt eget stigma, som i vårt fall 

är utmattning (Goffman 1963: 117). Enligt Goffman (1963: 118-119) kan personer, som inte 

föds med sitt stigma, och som känner sig som “normala”, skapa en identitetsambivalens till 

sin egen stigmagrupp. Liksom andra tillskriver dem vissa stereotypa egenskaper kan dessa 

individer, som inte identifierar sig med sitt stigma, vara extra avståndstagande till andra med 

samma stigma, detta för att kunna intala sig själv att en fortfarande är “normal”. Men om 

denne inte kan leva upp till det som anses vara “normalt” förvandlas dennes känslor inför sin 

egen identitet till skam. Individen kan varken acceptera sin gruppidentitet eller bryta sig loss 

från den. Detta kan kopplas till utmattningssyndrom då det inte är något en individ föds med 

utan en konsekvens av förväntningarna som andra, och de själva har som lett till att de arbetat 

till bristningsgränsen och därmed blivit utmattade. 

Teoretisk kritik 

Tidigare forskning har visat att desto högre utbildning en har desto svårare är det att balansera 

arbetsliv och privatliv (Plantin 2012: 61). Vi kan med hjälp av Goffmans rollteori analysera 

och förstå balansen mellan arbetsliv och privatliv. Däremot blir det svårare att förklara och 

förstå nivåskillnader i utbildning och vad detta skulle generera för utfall i fråga om svårighet 

eller möjlighet att kunna balansera arbetsliv och privatliv. 

Ännu en kritik mot Goffmans dramaturgiska perspektiv är att den inte särskiljer roll och 

identitetsbegreppet tillräckligt tydligt. Enligt Goffman (1963) skapas både roll och identitet av 

andras förväntningar. I den sociala identiteten tillskrivs individer vissa stereotypa egenskaper 

utifrån andras sinnesintryck, medan jagidentitet, dvs. hur individen ser på sig själv, påverkas 

av andras tillskrivningar. Vi tolkar det som att en individs rollframträdande, och dennes 

identitet, kan smälta ihop. Således har det varit svårt att urskilja roll och identitetsbegreppet 

och de har öppnat upp för olika tolkningar kring begreppen.  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt ämnar vi att presentera den forskningslitteratur som vi anser vara av relevans 

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Arbetsrelaterade orsaker 

En tanke som ständigt återkommer bland forskare är att hög kontroll skapar en förutsättning 

för individen att kunna hantera sin stress. Denna tanke har genom forskning på arbetsmiljö 

och stress vuxit fram. Karasek och Theorell (2018) har med hjälp av sin forskning förklarat 

detta genom krav kontroll-stöd modellen, en modell som flitigt används i den vetenskapliga 

debatten om arbete och stress. I denna modell definieras tre begrepp.  Kontroll, som det 

beslutsutrymme hen har över sitt eget arbete, i vilken mån en har inflytande över sin egen 

arbetssituation och kan påverka exempelvis arbetstider eller arbetstakt. Krav innebär bland 

annat deadlines och de produktivitetskrav en har, stöd innebär det upplevda stödet en får från 

kollegor och chefer, vilket visar sig vara en bidragande faktor som minskar stressymptom. De 

individer som har höga krav i kombination med låg kontroll över sin arbetssituation visar sig 

ha ett “spänt yrke” och de löper större risk att drabbas av stressproblem enligt denna modell 

(Grönlund 2007: 12). En upplevelse av höga krav på arbetet i kombination med en hög 

kontroll medför emellertid inte fara för stresspåslag enligt denna forskning. Grönlund (2007) 

nämner dock att det är få forskare som har funnit signifikanta interaktionseffekter mellan krav 

och kontroll, att kontroll över ens arbetssituation skulle dämpa stresspåslag är något som är 

mycket omdiskuterat. Hög kontroll över sin arbetssituation kan innebära avsaknad av 

strukturer att förhålla sig till vilket många menar kan skapa stora problem, däribland ett 

gränslöst arbete vilket medför svårigheter att dra gränser mellan arbete och privatliv 

(Grönlund 2007: 13). Kopplat till studiens syfte, där vi vill undersöka hur kvinnor som fått 

diagnosen utmattningssyndrom upplever vilka faktorer som kan ha bidragit till deras 

utmattning, kan ovan nämnda tidigare forskning gällande kontroll över ens arbetssituation 

vara av intresse då en stor frihet över ens arbetssituation kan tänkas skapa skuldkänslor då 

arbetet kan gå ut över familjen.  
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Att kunna balansera arbete och privatliv 

Mycket av forskningen fokuserar på de dubbla roller som uppstår när en individ förväntas 

kombinera arbetsliv och privatliv. Lars Plantin är professor i socialt arbete och han har ägnat 

större delen av sin forskning på föräldrars möjlighet att balansera arbetsliv och privatliv. 

Plantin (2012) skriver att en vanlig slutsats, i dessa typer av studier, är att en kombination av 

arbetsliv och privatliv skapar stress då en inte lyckas kombinera dessa sfärer samt leva upp till 

de förväntningar som finns (Ibid: 53). Det har länge funnits en modell, 

överskridningsmodellen, som beskriver hur arbetslivet och privatlivet påverkar varandra. 

Denna relaterar till att stress i arbetslivet även skapar stress i privatlivet, sfärerna påverkar 

varandra och flyter tillslut samman. På senare tid har en ny förklaringsmodell tagits fram, 

konfliktmodellen. Denna går ut på att det finns ett begränsat utrymme av tid och belastning 

inom de olika sfärerna, prioriterar en arbetslivet sker det på bekostnad av privatlivet och vice 

versa. Med höga krav i båda sfärerna finns det en ökad risk för ohälsa då det endast finns ett 

visst utrymme för belastning (Ibid: 54). 

Plantin gjorde, tillsammans med ett 20-tal andra forskare, i mitten av 2010-talet en 

jämförande studie mellan åtta europeiska länder med fokus på hur föräldrar lyckas balansera 

arbetsliv och privatliv. Denna studie visar att svenska föräldrar är mer stressade än föräldrar i 

de andra länderna, detta trots att Sverige har en mycket stark välfärdsstat som stöd för att 

minimera risken för konflikt mellan arbetsliv och privatliv (Ibid: 54). Plantin (2012) beskriver 

hur olika föräldrar hanterar balansen mellan arbetsliv och privatliv i relation till olika 

bakomliggande faktorer såsom kön, familjesituation och arbetsuppgifter. 

Det visade sig att de föräldrar som hade låg utbildning och som arbetade inom service och 

underhåll, i högre utsträckning kunde dra tydliga skiljelinjer mellan de två sfärerna arbetsliv 

och privatliv, medan de med högre utbildning, och med mer avancerade arbetsuppgifter, hade 

det svårare att mentalt släppa jobbet och levde med en upplevelse av att arbetsliv och privatliv 

gled in i varandra (Ibid: 61). Vidare visar studien (2012: 62) att många har en stark känsla av 

att inte räcka till i varken arbetsliv eller privatliv, att ständigt kämpa med att vara på två 

ställen samtidigt. De intervjuade föräldrarna i studien uppgav att de har vidtagit åtgärder för 

att underlätta kombinationen av arbetsliv och privatliv, däribland att gå ned i arbetstid och 

byta arbetsuppgifter, men det visar sig att föräldrar trots detta tenderar att hamna i en tillvaro 

där sfärerna flyter samman (Ibid: 62). Plantin tillsammans med ett 20-tal andra forskare kom 

fram till, genom sina intervjuer, att arbetslivet inte enbart handlar om karriär utan också om 
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lojalitet till kollegor och att en värnar om de relationer en har på arbetet (Ibid: 64). Att vara 

lojal mot sina kollegor och värna om de relationer en har på arbetet kan gå hand i hand med 

vad Bakker, Dollard och Demerouti har kommit fram till i sin forskning. Ju mer 

känslomässigt involverad en är, och ju mer tid en ägnar sig åt sitt arbete, desto mindre tid 

ägnar en sig åt sin familj och då ökar risken för konflikt mellan sfärerna, arbetsliv och 

privatliv.  

Bakker, Dollard och Demerouti (2008: 901) har genomfört en tvärsnittsstudie och intervjuat 

168 holländska par, där båda förvärvsarbetar, detta för att undersöka hur konflikter mellan 

arbete och privatliv kan leda till utmattning. Enligt studien finns det två orsaker som leder till 

utmattning, den första är när höga arbetsrelaterade krav (t.ex. obekväma arbetstider och 

övertidstimmar) påverkar individen negativt i hemmet dvs. det sker en arbete-familj- konflikt 

(vidare förkortas detta till AFK), medan den andra orsaken hänvisar till höga krav relaterade 

till hemmet (t.ex. antalet barn, fördelning av hushållsarbete, osv.) som påverkar ens arbete 

negativt dvs. familj-arbete-konflikt (vidare förkortas detta till FAK) (Ibid: 902). 

Bakker et al. (2008: 902 och 908) studie visar att det är de höga arbetskraven snarare än 

skillnader i könsroller som orsakar (AFK), detta då både män och kvinnor upplever att höga 

krav i arbetet påverkar relationen till deras partner negativt. Bakkers et al. (2008) 

studieresultat skiljer sig från hur könsfördelningen ser ut i Sverige. Öun (2014: 259) visar i sin 

studie att det i Sverige fortfarande är kvinnorna som i större utsträckning tar ut 

föräldraledighet och den största delen av ansvaret för hem och omsorg samtidigt som de vill 

göra karriär. Att kvinnor i sina försök att kombinera förvärvsarbete med familj, utsätts för stor 

stress och känsla av otillräcklighet medför att risken för ohälsa ökar mer bland kvinnor än 

män. Enligt socialstyrelsens rapport (2003: 39) är kvinnor oftare långtidssjukskrivna för 

stressrelaterad psykisk ohälsa än män. Kvinnorna uppvisade oftast symptom som sömnbrist, 

nedstämdhet och ångest vilka är viktiga bidragande faktorer till uppkomsten och 

diagnostiseringen av utmattningssyndrom. Så mycket som 70 % av alla som söker hjälp för 

stressrelaterade besvär är kvinnor och enligt Perski (2002: 73-75) är stress för kvinnor i 

hemmet och i relationer lika betydande som den stress som förekommer i arbetet, medan män 

oftast reagerar på arbetsrelaterade belastningar.  Vidare visade Bakker et al (2008) i sin studie 

att höga arbetskrav oftast innebär en ökad sannolikhet att en tar hem arbetet (t.ex. 

pappersarbete, men också tankar om saker som hänt i arbetet) och att individen prioriterar 

arbetet före familjen, vilket i sin tur orsakar (FAK) och sannolikheten för att en ska bli 
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utmattad ökar. Sammanfattningsvis visade resultatet att höga krav på arbetet, känslomässig 

obalans och brist på rumsliga gränser mellan arbetsliv och privatliv leder till en försämrad 

förmåga att mentalt koppla bort arbetet på fritidens lediga tid. Slutsatsen visade att (AFK) 

påverkar (FAK) över tid och vice versa (Bakker et al. 2008: 903 och 908). 

Individens självbild 

Att studera individens självkänsla blir sociologiskt relevant då vi lever i ett 

prestationssamhälle där vi förväntas upprätthålla hög prestationsnivå och där höga krav från 

omgivningen är en del av vardagen. Enligt Perski (2002: 45-46) handlar självkänsla om hur 

en aktör värderar sig själv. En hög självkänsla medför respekt, kärlek och självtillit. 

Perski (2002: 57-58) har undersökt personer som har en prestationsbaserad självkänsla, vilka 

enligt Perski (2002) löper större risk för utmattningssyndrom.  Det som karakteriserar dessa 

individer är att de har en låg självkänsla, därmed utvecklar de olika beteenden som ska 

kompensera för den bristande självkänslan. Att vara duktig kan då bli en omedveten strategi. 

Således är personer med en prestationsbaserad självkänsla ofta mycket engagerade i olika 

aktiviteter, de har oftast mycket svårt att säga nej, de är oerhört rädda för att tappa kontrollen, 

de väljer oftast ett yrke eller livsposition som är krävande och betraktar oftast små 

misslyckanden som tragedier. De misstror den egna förmågan att hantera livet, detta då de 

saknar den känslomässiga potentialen att hantera motgångar - en pojkvän som gör slut eller ett 

misstag på arbetet kan vara förödande.  Dessa individer tycks även vara beroende av att nå 

framgång, samt få ett erkännande från andra för att upprätthålla sitt egenvärde. Individen 

mäter alltså sitt värde efter hur hen presterar och ju lägre självkänsla, desto starkare är 

behovet av bekräftelse (Perski 2002: 59-60 jmf Rose och Perski 2016: 46 och 52-54). 

I takt med att vi blir äldre, och ens omgivning blir allt större, bygger vi upp en idealbild av oss 

själva. Om denna idealbild är orealistisk leder det till en låg självkänsla. Ens självkänsla är 

alltså relativ, du är nöjd med dig själv om du lyckas med dina egna ambitioner och vice versa. 

Således menar William James att du kan öka din självkänsla på två olika sätt, antingen genom 

att prestera mer eller genom att vilja mindre (Rose och Perski 2016: 47-49). Vidare menar 

Rose och Perski (2016: 71 och 76) att prestationsbaserade individer är perfektionister så till 

den grad att det blir skadligt. De höga krav de ställer på sig själva i kombination med deras 

rädsla att göra fel eller göra andra besvikna, kan leda till kronisk stress, depression och ångest.   
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Slutligen poängterar Rose och Perski (2016: 214-215) att de, som oftast hamnar i 

duktighetsfällan, är kvinnor. Detta då kvinnor får sämre lön, tar större delen av ansvar i 

hemmet och i större utsträckning bär jobbstressen med sig hem. Således hotar den bristande 

jämställdheten i arbetslivet och i hemmet kvinnors hälsa. 

Reflektion och summering av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen ger indikationer på att det finns flertalet faktorer som kan ligga 

bakom utmattningssyndrom. Forskningen visar bland annat att det finns psykologiska faktorer 

som kan tänkas bidra till utmattningssyndrom. Vi kan med hjälp av detta få en djupare 

förståelse över hur individen påverkas av sjukdomstillståndet. Med hjälp av den medicinska 

forskningen kan vi få reda på vanliga symtom för utmattningssyndrom såsom känslan av 

ständig trötthet som inte går att vila bort, sömnproblem, irritation, extra känslighet och ångest. 

Slutligen kan vi med hjälp av forskningen som fokuserar på svårigheten att kombinera 

arbetsliv och privatliv få reda på att det inte endast är arbetet som ligger till grund för 

utmattningen. Vidare ger den tidigare forskningen en bild av hur kunskapsläget ser ut inom 

det valda forskningsfältet. 

Däremot finns det inte mycket forskning som tar hänsyn till både hur samhällets normer och 

förväntningar om hur en kvinna skall vara, och hur den drabbades upplevelse av utanförskap, 

bidrar till utvecklingen av utmattningssyndrom. Således kommer vår studie bidra med ett 

sociologiskt perspektiv och en ökad kunskap kring möjliga orsaker till utmattningssyndrom.  

Metod & data 

Design 

Vid insamlandet av empiri har vi använt oss av en kvalitativ ansats med ett abduktivt synsätt, 

vilket innebär att det sker en växelverkan mellan deduktion och induktion i empirin (Ahrne 

och Svensson 2015: 9 och 21). Till en början har vi haft ett deduktivt synsätt, där vi utgått 

från vissa teorier såsom Goffmans rollteori, Marx alienationsteori samt Durkheims kollektiva 

medvetande men efter att ha genomfört samtliga intervjuer har vi förkastat både 
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alienationsteorin och det kollektiva medvetandet då detta blev irrelevant gentemot 

respondenternas utsagor. Däremot valde vi att behålla rollteorin då vi ansåg att den var av 

relevans. Sedermera har vi haft ett mer induktivt synsätt på empirin, detta då nya teorier vuxit 

fram ur primärmaterialet, dvs. materialet som vi genererat genom intervjuerna, dvs. första 

ordningens konstruktion, såsom Goffmans identitet och stigmabegrepp. 

Vi har alltså låtit både teori och empiri påverka konstruerandet av de teoretiska begrepp som 

utgör andra ordningens konstruktion dvs. de konstruktioner som vi skapat men som bygger på 

respondenternas egna upplevelser (Aspers 2011: 48). 

Vidare har vi använt oss av kvalitativa intervjuer, detta då insamlingsmetoden är förenlig med 

både vår epistemologiska och ontologiska ståndpunkt. Fördelen med att använda sig av 

kvalitativa intervjuer är att vi har kunnat få en djupare förståelse kring respondenternas 

upplevelse. Vi har också kunnat ställa följdfrågor vid behov och omformulera vissa frågor, 

detta till skillnad från om vi genomfört en enkätundersökning vars svar inte är lika 

uttömmande, frågorna är förutbestämda och en inte kan vara säker på vem som har besvarat 

enkätfrågorna (Ahrne och Svensson 2015: 35-36 och 45). Nackdelen med intervjuer är att de 

är tidskrävande och att respondenterna inte kan vara anonyma. 

Urval 

Respondenterna valdes utifrån ett målinriktat urval som är ett icke-sannolikhetsurval, vilket 

innebär att vissa individer har större möjlighet att komma med i urvalet än andra och således 

går det inte att generalisera resultaten (Bryman 2008: 392). Vi valde strategiskt ut kvinnliga 

respondenter, som fått diagnosen utmattningssyndrom, eftersom kvinnor i större utsträckning 

är långtidssjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa, ett samlingsnamn där 

utmattningssyndrom är en viktig underkategori (Socialstyrelsen 2003: 39). Vidare ville vi att 

respondenterna skulle ha varit tillbaka i arbetslivet, sedan åtminstone ett halvår tillbaka, detta 

för att de skulle haft tid att bearbeta det de varit med om samt hinna reflektera över sin 

upplevelse kring att ha varit utmattad. I början av v.45 kontaktades respondenterna via ett 

missivbrev, detta efter att vi fått vår intervjuguide godkänt av vår handledare. I missivbrevet 

presenterades syftet med studien samt de etiska forskningsprinciperna. Vi bestämde med 

samtliga respondenter att genomföra intervjuerna nästkommande vecka. Totalt genomförde vi 

7 intervjuer och vi valde att genomföra dem en och en istället för att genomföra dem 

tillsammans. Detta med tanke på att det kan vara känsligt för respondenterna att dela med sig 
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om sina historier kring deras utmattningssyndrom. 

På grund av tidsbrist var vi tyvärr tvungna att tacka nej till en åttonde respondent som ville 

genomföra intervjun längre fram i tiden. Men då resterande 7 intervjuer var ganska 

uttömmande tror vi inte att detta bortfall skulle förändra våra resultat. 

Praktiskt genomförande 

Vid utformandet av intervjuguiden valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att en utgår ifrån olika teman där frågorna inte 

behöver ställas ordagrant, eller följa någon ordning, samt att de är öppna. Detta för att kunna 

fånga upp respondenternas egen upplevelse, samtidigt som vi ändå kan utgå från ett visst mått 

av struktur för att kunna jämföra, och hitta gemensamma nämnare, bland våra intervjuer 

(Bryman 2008: 415).  Nackdelen är att vi på förhand utgått från vissa teman såsom arbete och 

fritid som orsaker till utmattning och på detta sätt kan vi ha styrt in respondenterna på banor 

som denne själv inte tidigare tänkt på. Men för att undvika detta, i så stor utsträckning som 

möjligt, genomförde vi en pilotstudie. Fördelen med att genomföra en pilotstudie är att en 

kommer i kontakt med en person som inte är deltagare i studien, men som är insatt i området 

och som kan ge oss som intervjuare en vägledning i hur pass relevanta våra intervjufrågor är, 

om något behöver kompletteras eller tas bort (Aspers 2011: 16). Pilotstudien gav oss viktiga 

insikter, bl.a. ansågs vissa frågor vara oklara och således formulerade vi om dessa. Vi kunde 

även se att inledningen av vår intervju inte var så bra. Den var ganska stel således kunde vi 

ändra samt sätta dit lite fler inledningsfrågor för att på ett smidigare sätt komma in på 

“huvudfrågorna”. 

För att studien ska kunna tillföra viktiga insikter är det viktigt att ha följande i åtanke. För det 

första bör en vara noga förberedd inför intervjuer och således läste vi tidigare forskning kring 

ämnet och formulerade sedan intervjufrågorna. Vi läste även upp frågorna för varandra ett 

flertal gånger (Ahrne och Svensson 2015: 37 och 44). För det andra påverkas den kunskap, 

som produceras under intervjuns gång, av samspelet mellan respondenten och intervjuaren, 

och därför är det viktigt att reflektera över sin egen roll (Aspers 2011: 144-145). Hur 

respondenterna tolkar frågorna beror på deras förförståelse samtidigt som våra tolkningar av 

deras svar påverkas av vår förförståelse. Detta påverkar även vår analys. Slutligen fick 

respondenterna själva välja en lugn miljö, där vi inte skulle bli störda och där de kunde känna 

sig avslappnade. Således genomfördes intervjuerna i olika miljöer, vilket i sig kan ha påverkat 
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kunskapen som producerats under intervjun. Vidare har vi valt att återkoppla till fältet i den 

mån att vi har kunnat kontakta våra respondenter igen när det funnits vissa oklarheter eller för 

att bekräfta att vi tolkat något som respondenten sagt rätt, detta för att öka trovärdigheten av 

studien (Ahrne och Svensson 2015: 26). Vi har även erbjudit samtliga respondenter att ta del 

av studiens slutresultat. 

Analysprocessen 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har vi först transkriberat 

intervjuerna, som vi själva genomfört, samt lagt upp dem i en gemensam fil som vi båda har 

åtkomst till och därmed har vi kunnat läsa varandras intervjuer. I den inledande kodningsfasen 

genomförde vi en mer övergripande kodning. Vi försökte knyta an respondenternas utsagor 

till våra ursprungliga teorier (Aspers 2011: 176). Således skapade vi rubriker såsom: 

Rollteori, Alienationsteori samt Kollektiva medvetande och placerade sedan in intervjucitat 

som vi tyckte kunde kopplas till ovanstående teorier. Efter att ha gjort det insåg vi att det inte 

fanns så mycket av respondenternas utsagor som gick att koppla till det Kollektiva 

medvetandet samt att de intervjucitat som gick att koppla till Alienationsteorin endast berörde 

själv alienationen således valde vi att slopa båda teorierna. Till följd av detta gick vi tillbaka 

till samtliga transkriberingar men denna gång med ett mer öppet förhållningssätt, således 

tänkte vi inte på några teorier utan försökte istället koda det utskrivna materialet utefter sådant 

som vi trodde kunde vara av intresse för studien och som kunde kopplas till studiens syfte. På 

detta vis fick vi ett väldigt omfattande kodningsschema som vi läste igenom ett flertal gånger 

för att försöka hitta gemensamma teman. Under denna process kunde vi för var gång vi läste 

igenom intervjucitaten ta bort sådant som inte längre var av intresse. Efter att ha läst igenom 

de nya koderna, som vuxit fram ur empirin ett antal gånger, kunde vi tillslut urskilja tre 

huvudsakliga teman/upplevelser kring orsaker som kan ha bidragit till kvinnornas utmattning: 

svårigheten att kombinera arbete och privatliv, samtliga kvinnors låga självkänsla samt 

känslan av utanförskap. Således kändes Goffmans identitets och stigma begrepp som 

självklara teorival utöver rollteorin. Vi hade dock lite svårt till en början att urskilja vissa 

intervjucitat, detta då de öppnade upp för olika tolkningar. Därmed kunde ett och samma 

stycke av det utskrivna materialet vara en del av flera olika koder. Exempelvis kunde vissa 

citat såsom denna “ens självbild.. eller den blir så himla liksom.. (... ) det blir liksom en 

negativ grej som man skäms över liksom” kopplas till roll, identitet och stigma beroende på 
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hur en tolkar respondenternas utsagor. Vi vill därför vara extra tydliga med att poängtera att 

kodernas mening är baserade på den kunskap som vi har om utmattning, till studiens syfte och 

frågeställningar samt kopplade till de nya teorierna som vi ansåg passade in i respondenternas 

utsagor (Aspers 2011: 169). 

Etiska överväganden 

Genomgående i studien har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsprinciper och 

individkraven, vilka grundar sig på informerat samtycke. Informerat samtycke innebär att de 

personer som är inkluderade i studien ska bli informerade om studiens syfte och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande (Ahrne och Svensson 2015: 28). Vi har utgått från detta och 

skickat ut ett missivbrev där vi beskrivit studiens syfte, hur intervjun kommer gå tillväga samt 

informerat om informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002: 5-6). Samtyckeskravet innebär att varje individ själv får bestämma 

över sin medverkan, då missivbrevet skickades ut var det upp till var och en att bestämma om 

de ville delta i studien eller inte. Att behandla respondenterna konfidentiellt innebär att de 

genomgående är anonyma och att det inte ska gå att identifiera personerna av någon 

utomstående som läser studien (Vetenskapsrådet 2002: 12). När intervjuerna samt 

transkriberingarna var gjorda valde vi att anonymisera allt som kan leda till att respondenterna 

identifieras, detta gjorde vi genom att byta ut exempelvis namn och platser till XXXX samt 

genom att respondenternas namn i de valda citaten i analysdelen numrerades från 1-7. Vidare 

valde vi att informera respondenterna om anonymitet innan intervjun började och att de hade 

möjlighet att avbryta intervjun eller välja att inte svara på någon fråga. Vi lade stor vikt vid 

detta då studiens ämne kan upplevas som känsligt för respondenterna att prata om vilket gör 

det än mer angeläget att vara tydlig med Vetenskapsrådets forskningsprinciper. Vi 

poängterade även för respondenterna att materialet endast kommer att användas för 

forskningsändamål och inget annat som på något sätt kan riskera att skada individen (Ahrne 

och Svensson 2015: 29). 

Metodkritik 

Då ens metodval är av stor betydelse för studiens resultat, kan en tänka sig att resultaten hade 

sett annorlunda ut om vi istället hade valt att genomföra djupintervjuer, vilka mer liknar ett 
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vanligt samtal (Bryman 2008: 415).  Detta då respondenterna själva hade pratat om vad de 

ansåg vara bidragande faktorer till deras utmattning. Att vi sedan tidigare känner en del av 

respondenterna kan även det ha påverkat kunskapsproduktionen, detta då vi på förhand vet så 

mycket om dem, samtidigt som vi tror att de känt sig mer trygga att öppna upp sig för oss. 

Vårt urval har även det påverkat resultaten. Vi har valt att intervjua en ganska homogen 

grupp, där samtliga respondenter är kvinnor med liknande positioner i arbetet, vilket kan ha 

påverkat deras syn på arbetet och således bör detta tas i beaktning i vårt resultat. 

Vi har genomgående argumenterat och presenterat metodval vilket är något som skapar en 

transparens i studien, detta synliggör och visar medvetenhet om svagheter. I vår studie har vi 

genomgående förhållit oss till kvalitativa riktlinjer och använt oss utav ett kritiskt 

förhållningssätt för att öka studiens transparens och trovärdighet. 

Resultat & Analys 

I nedanstående resultat presenteras vår analys och tolkning av det empiriska materialet. 

Nedanstående rubriker har skapats utifrån våra frågeställningar. Respondenterna kommer att 

nämnas med siffror för att kunna garantera deras anonymitet samt för att det ska bli enklare 

för läsaren att urskilja dem. 

Förväntningar på och utanför arbetet 

Utifrån respondenternas utsagor har vi förstått att det är kombinationen av förväntningarna, 

både på och utanför arbetet, som varit en stor bidragande faktor till samtligas utmattning. 

Svårigheten att kunna balansera arbete och privatliv har, utifrån våra resultat, visat sig vara 

extra påtaglig för de respondenter som har småbarn. Orsaken är att de har dubbla 

förväntningar att leva upp till. Respondent #4 beskriver svårigheten med att vara en “god 

mamma”, som förväntas ägna mycket tid till sina barn, samtidigt som hon förväntas vara en 

“god kollega” som bemöter sina kollegors krav. Att respondenten anser sig bära 

huvudansvaret för både hem- och arbetssysslor har lett till känslan av otillräcklighet. 

Respondent #4 beskriver problematiken så här: 
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jag har ju först och främst min roll som mamma och fru.. ehhh arbetskollega, (yrke).. jaaa.. alltså det är ju 

många roller som man har där folk sätter krav på dig… och det var just de här kraven som jag kände att 

Gud .. jag klarar inte det..det går inte. 

Ovan nämnda upplevelse överensstämmer med vad flertalet respondenter beskriver om 

svårigheten att upprätthålla förväntningarna och idealen som ställs på dem i deras olika roller.  

Vidare har vissa av våra respondenter upplevt en konflikt mellan hur de förväntas uppträda i 

en viss roll och hur de faktiskt ser på sig själva. De är alltså vad Goffman (1959: 25) kallar 

cyniska till sin roll. Detta innebär att förväntningarna, som ställs på hur de skall vara i en viss 

roll, (som mamma eller i sin yrkesroll), och deras jagidentitet, inte stämmer överens. Detta 

blir särskilt påtagligt då några av respondenterna i vissa fall medvetet har försökt upprätthålla 

en fasad inför andra. De har försökt anpassa sig till de normer som finns vad gäller deras olika 

roller som mamma och professionell. Men de kan inte längre identifiera sig som 

professionella eller en bra mamma eftersom de inte längre klarar av att uppfylla de 

förväntningar som ställs på dem i de olika rollerna.  Exempelvis beskriver respondent #3, i 

samband med att vi ställde frågan om hur omgivningen reagerat på hennes utmattning, att hon 

lidit av att inte längre kunna vara andra till lags. Hon har inför andra försökt förmedla bilden 

av att hon fortfarande kan presentera och leverera fast hon egentligen känner sig svag 

inombords. Vi tolkar det som att hennes handlingar är en konsekvens av att hon reflekterat 

över sin “svaghet” i relation till sin omgivning. Respondent #3 beskriver det så här: 

jag är väldigt duktig på att spela (...) och så låtsas man att allt är bra … en röd tråd genom allt är att jag 

fakeat … på min egen bekostnad 

Utefter respondentens utsaga kan det å ena sidan tolkas som att hon försökt att anpassa sig till 

hur hennes omgivning förväntar sig att hon ska vara. Å andra sidan kan en även tolka det som 

att hon försöker dölja sin utmattning för andra. Det sistnämnda går i linje med vad Goffman 

(1954: 39 och 44-46) menar gällande den diskrepans som uppstår mellan individens 

framträdande och realiteterna bakom det. Detta innebär att bilden individen förmedlar till sin 

omgivning, och hur denne egentligen är, inte överensstämmer. Denna diskrepans har upplevts 

av ett flertal respondenter som beskriver det som en konsekvens av förväntningarna som ställs 

på dem både i och utanför arbetet. Exempelvis talar respondent #1 om hur hon inför sina 

kollegor måste dölja sin nedstämdhet, detta då det inte anses vara förenligt med hennes roll 

som ledare där hon förväntas vara ett stöd för sina arbetskollegor och inte vice versa. Hon 

beskriver problematiken så här: 

jag försökte ändå hålla masken när jag var där.. eftersom att jag var ju ändå ansvarig.. så jag ville ju 
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liksom inte att det skulle märkas.. (..) man skulle också vara en bra kollega och en bra ledare som tar sitt 

ansvar... men samtidigt så känns det som allting fallerar och man mår dåligt.. så att försöka hålla upp att 

man inte mår dåligt eller att man inte var stressad.. det var jobbigt för då var jag rädd att det skulle 

påverka dem .. eller liksom att de skulle se mig på ett annat sätt.. 

Att försöka dölja sin utmattning sker dock inte bara på arbetet utan några av våra kvinnliga 

respondenter belyser hur förväntningar, som ställs på dem utanför arbetet, också varit 

bidragande till deras utmattning. Exempelvis talar två respondenter om hur kvinnan i vårt 

patriarkala samhälle tillskrivs egenskaper som i dagens samhälle är svåra att leva upp till.  

Respondent #4 beskriver det så här: 

bilden av hur en kvinna ska vara.. vara omhändertagande om sina barn, hon ska laga mat, det ska bakas 

bullar och det ska liksom… jag vet inte (...) och ja när man inte längre gör det… speciellt när saker och 

ting inte syns då är det svårt att acceptera.. det syns ju inte utanpå men det känns liksom inuti… och det är 

det.. en känsla syns ju inte 

I samband med ovanstående citat, talade respondent #4 om hur andra skulle tycka att hon var 

en dålig mamma då hon inte längre förmådde laga mat till sina barn på grund av sin 

utmattning. Vidare beskriver hon hur utmattningssyndrom inte är något som syns utåt utan är 

en sjukdom som känns inuti. Vi tolkade det som att det på så sätt blir extra svårt för 

omgivningen att förstå varför hon inte längre är kapabel till att laga mat till sina barn. Därmed 

är det också lättare för andra, och för henne själv, att tillskriva personer med diagnosen 

negativa egenskaper såsom lathet osv. Hon förklarar det så här: 

det är svårt.. att acceptera att man inte.. därför det som inte syns på utsidan är svårt att acceptera.. det är 

jättesvårt… har  du ett brutet ben då kan man förstå att du inte kan springa ett Marathon, men man förstår 

inte när man tittade på mig att jag var trasig på insidan, att jag inte orkade… 

Trots att det tycks vara mammorna som har svårast att leva upp till samhällets förväntningar, 

har de respondenter som inte har barn påpekat att samhällets förväntningar även påverkat dem 

negativt. Således pekar våra resultat på att de normer som finns för diverse roller kring 

hemmet påverkar alla, oavsett hur hushållet ser ut. Exempelvis berättar respondent #1 att: 

pressen att man ska göra så gott ifrån sig hela tiden.. alltså man ska kunna laga god mat, man ska orka 

träna, man ska orka hänga med i sociala medier… och inte nog med det så ska man ju själv också helst 

lägga upp något som verkar vara intressant så att folk tror att man har ett liv.. sedan ska ju hemmet se ut 

som en inredningstidning.. ja allt sådant är ju sjukt stressande.. att man ständigt ska vara på topp och 

ständigt vara tillgänglig för att liksom inte bli bortglömd.. 

Sammantaget visar våra resultat att respondenterna försöker påverka de intryck som andra får 

av dem. De försöker anpassa sig efter de normer som samhället och omgivningen satt upp 
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vilket går i linje med Goffmans intrycksstyrning. Med detta begrepp menar han att individer 

alltid försöker presentera en idealisk bild av sig själv, som går i linje med de normer och 

förväntningar som andra ställer på den roll de “tagit på sig”, för att styra de intryck som andra 

får (Goffman 1959: 182). Detta blev tydligt vad gäller respondent #2 som berättar hur svårt 

det varit för henne att förlika sig med diagnosen utmattningssyndrom. Hon beskriver hur 

hennes självbild påverkas negativt av hennes sjukdomstillstånd vilket lett till att hon upplever 

skam. Därmed försöker hon inför andra dölja de brister som förknippas med diagnosen. Ur ett 

funktionalistiskt perspektiv kan en tänka sig att en utmattad person inte längre fyller en 

funktion i samhället (Eriksson 1973: 29 jmf Månsson 2015: 31). Om en utgår från detta 

perspektiv blir det även lättare att förstå varför den drabbade kan uppleva skam över sin 

utmattning. Individen presenterar en idealisk bild av sig själv, något som går i linje med 

Goffmans intrycksstyrning. Vidare kan respondentens strävan att vilja anpassa sig till 

“normen” analyseras utifrån symbolisk interaktionism, som utgår från att människor är 

tänkande och sociala varelser. Respondenten har i detta fall reflekterat över sin utmattning 

genom interaktion med andra. Det har alltså varit respondentens egna tankar om sin 

utmattning, och andras definitioner av personer som lider av utmattningssyndrom, som lett till 

att respondenten utvecklat en skamkänsla inför sin utmattning. Viljan att anpassa sig till 

normen, och förväntningar som andra ställer, går även i linje med det Goffman skriver 

angående hur en individ, genom intryckstyrning, vill styra de intryck som andra får av hen. 

Ja ens självbild.. eller den blir så himla liksom..(...). det blir liksom en negativ grej som man 

skäms över liksom 

Vi tolkar ovanstående citat som att respondentens identitet varit kraftigt förknippad med 

hennes arbete och hennes kvinnoroll. Således tolkar vi det som att det går i linje med hur 

Goffman (1959: 25) beskriver en individ som är “uppriktig” till sin roll dvs. att hen 

identifierar sig helt med sin roll. Att respondenten inte längre kunnat leva upp till vad andra, 

och vad hon själv, anser vara “kvinnligt” har lett till en identitetskris. Att samtliga kvinnor 

inte har kunnat leva upp till andras förväntningar har utsatt dem för stor stress och känsla av 

otillräcklighet vilket i sin tur bidragit till deras utmattning. 

Individens självbild 

Utifrån vårt datamaterial har det visat sig att respondenternas självbild dels har påverkats av 

deras jagidentitet, dvs. hur de ser på sig själva, dels av den sociala identiteten, den identitet 
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som andra tillskrivit dem och som skapas i förhållande till de rådande normerna i samhället. 

Den personliga identiteten dvs. det som särskiljer en individ från andra och som gör denne 

unik, kommer inte att analyseras i nedanstående text. Detta då vi kopplat utmattningssyndrom 

till fläckar på den personliga karaktären, snarare än kroppsliga avvikelser som syns utåt. Vi 

fann heller inget i respondenternas utsagor, som kunde kopplas till deras personnummer, 

rörelsemönster eller utseende, som varit en bidragande orsak till utmattningssyndrom. 

Vi har kopplat fyra utav respondenternas uppfattningar om sitt utmattningssyndrom till 

Goffmans jagidentitet som belyser hur individer förhåller sig till sitt eget stigma (Goffman 

1963: 117). Empirin visade hur de fyra respondenterna till en början haft svårt att identifiera 

sig med utmattningssyndromet. De berättar hur deras förkunskaper varit bristfälliga, vilket har 

medfört att de tillskrivit personer, som varit utmattade, icke önskvärda egenskaper. 

Exempelvis uttrycker respondent #1 att: 

jag tänkte att jag kommer ju aldrig att bli utbränd.. det händer liksom andra.. fast att jag hade haft de här 

symptomen ganska länge men jag tänkte ändå nej jag är bara lite trött.. och ja.. jag älskar ju mitt jobb.. 

ehmm.. man tänker ju att de som blir utbrända är.. lata.. eller alltså att de liksom inte klarar av.. eller.. 

hmm.. att de inte är nöjda med sin tillvaro..typ.. ehmm men nu vet man ju.. 

Ovanstående citat tolkar vi som att respondenten uppvisat en viss identitetsambivalens, där 

hon till en början vill upplevas som en “normal” person som inte lider av utmattning. Hennes 

strategi för att dölja utmattningen har då varit att tillskriva andra personer med 

utmattningssyndrom egenskaper såsom exempelvis lättja.  Då hon själv inte kunde relatera till 

sig själv som lat ansåg hon sig inte vara utmattad. Att vara den som alltid identifierat sig som 

en person med höga ambitioner, som är glad och full av energi, till att vara den som 

identifierar sig med det motsatta orsakar en konflikt i ens inre. Denna konflikt kan utmynna i 

en känsla av skam inombords som i sin tur kan leda till en låg självkänsla. Detta går i linje 

med hur Goffman beskriver att individer, som uppvisar identitetsambivalens, inte identifierar 

sig med sitt stigma. Således är de extra avståndstagande till andra med samma stigma och 

detta för att kunna intala sig själva att de fortfarande är “normala”. Konsekvensen av att inte 

kunna identifiera sig med sitt stigma blir att individens känslor inför sin egen identitet 

förvandlas till skam (Goffman 1963: 118-119).  

Resultaten visade även att individens jagidentitet präglas av den sociala identiteten dvs. hur 

andra tillskriver personer med utmattningssyndrom vissa negativa egenskaper (Goffman 

1963: 9-10). Exempelvis talar respondent #7 om hur hennes omgivning, på grund av hennes 



 
 

23 

diagnos, tillskrivit henne negativa egenskaper, såsom lättja, vilket hon i sin tur internaliserat i 

sin jagidentitet.  

min familj har upplevt mig som lat (...) och det har gjort att jag har trott att jag har varit lat själv också 

och då har jag inte orkat (...) för jag är livrädd att någon ska tro att jag är lat 

Ovanstående citat tolkar vi som att den går i linje med det Goffman (1963) beskriver att 

individer har en tendens att vilja kategorisera andra utifrån förväntade egenskaper och således 

tillskriver dem vissa stereotypa egenskaper. Det är just skillnaden mellan den faktiska 

identiteten och den tillskrivna identiteten som kan leda till att en individ kan bli utfryst och 

isolerad från sig själv och sin omgivning (Goffman 1963: 9-10). Resultaten visar även hur 

samtliga respondenter varit “duktiga flickor” som ständigt tagit på sig åtaganden, som alltid 

velat vara bäst på det de gör. Detta har i sin tur bidragit till utmattning. Exempelvis talar 

Respondent #3, i samband med att vi pratar om hennes arbete, om hur viktigt det varit för 

henne att vara duktig och få andras bekräftelse: 

jag var ny och ville vara duktig och körde bara på och fick för mycket…men ville såklart inte säga nej 

Att ta på sig för mycket arbete, och sträva efter att få andras bekräftelse, går i linje med hur 

Perski (2002) beskriver personer som har en prestationsbaserad självkänsla. Dessa individer 

är ofta mycket engagerade i olika aktiviteter och har oftast mycket svårt att säga nej. 

Enligt Rose och Perski (2016) löper personer med en prestationsbaserad självkänsla oftast 

större risk att bli utmattade, detta då de utvecklar olika beteenden, som att vara duktig, för att 

kompensera för den bristande självkänslan. Detta gäller för alla våra respondenter, som har 

höga prestationskrav på sig själva och inte är särskilt villiga att visa sina svagheter inför 

andra, Samtidigt förnekar de inför sig själva den trötthet och stress de upplever och således 

kör de ända in i kaklet. Att respondenterna har en prestationsbaserad självkänsla kan, enligt 

oss, kopplas till den syn som respondenterna har på sig själva dvs. att deras jagidentitet ännu 

inte accepterat sin utmattning. Konsekvensen av att inte kunna identifiera sig med sin diagnos 

blir att individens känslor inför sin egen identitet försämras och dennes självkänsla påverkas 

negativt. 

Stigmatisering 

Två respondenter har själva tagit upp vikten av att samarbetet mellan läkare och 

Försäkringskassan måste fungera för att en ska kunna slappna av och fokusera på ens 
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rehabilitering. Försenad ersättning från Försäkringskassan har visat sig vara en bidragande 

faktor till ökad belastning pga. den ekonomiska oro som infinner sig då samarbetet mellan 

läkare och Försäkringskassan inte fungerar. Respondent #7 berättar om sin upplevelse, som 

går i linje med vad Goffman (1963) förklarar utifrån stigma. Att individen hamnar i 

utanförskap, och inte känner sig som en del av samhället, vilket leder till en upplevelse av att 

inte bli behandlad som vad Goffman kallar ”normal”. 

Däremot vill jag poängtera att Försäkringskassan sätter krokben för läkare och mig … det är en jäkla 

process alltså och för att det ska funka behöver jag anstränga mig om det ska fungera … de olika parterna 

kan inte samarbeta … när man mår dåligt vill man inte bråka med Försäkringskassan som inte tror på en 

och inte tror på läkarna … suck 

Respondenten betonar vidare sin rättighet att få vara en del av samhället, hon beskriver en 

känsla av hopplöshet och även en känsla av att samhället bara ser på. Detta har skapat en 

enorm oro och ovisshet över hur hennes ekonomiska situation ska lösa sig och se ut i 

framtiden. Samtliga respondenter är överens om att det ständigt ligger en ekonomisk oro och 

gror. Denna oro har till och med legat till grund för att en respondent gått tillbaka för tidigt till 

arbetet och blivit sjukskriven för utmattning ännu en gång. Detta pekar på vikten av att läkare, 

Försäkringskassa och den drabbade har en kommunikation med varandra och att individen 

samspelet med hennes läkare fungerar förvånansvärt bra, något som också pekar på hur 

viktigt det är att samarbetet mellan läkare och Försäkringskassa fungerar för att individer med 

utmattningssyndrom lättare ska kunna fokusera på rehabilitering och således minimera risken 

att falla tillbaka.  

Jag har haft en fantastisk läkare också, har du det jobbigt på jobbet då dem pressar dig, försäkringskassan 

pressar dig och läkare får problem med försäkringskassan om det här inte stämmer men har du då att det 

funkar, en jättebra läkare som tar tid och skriver värsta läkarintygen med jättemycket information (…) då 

får ju han lugn och ro hos försäkringskassan för då är dem inte på honom och dem är inte på mig och jag 

rehabiliterar fortare, och så har du arbetsgivaren på där … det är viktigt att det funkar i alla led – 

Respondent #3 

Utifrån vårt syfte, att finna möjliga faktorer bakom utmattningssyndrom, har vi i vårt resultat 

noterat att ekonomisk oro genomsyrar samtliga intervjuer men respondenterna beskriver även 

en känsla av att hamna i utanförskap. Oron grundar sig främst på den framtida ekonomiska 

situation som kan uppstå om den drabbade inte längre är kapabel att försörja sig genom sitt 

arbete. Det uppstår även en oro över vad kollegorna kommer tro om den drabbade när denne 

inte klarar av att prestera som tidigare.   
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det är en oro över vad som händer då när jag är utförsäkrad? ekonomin är jätte oroande och vad ska dem 

tycka på jobbet … jag har ju redan varit borta så mycket, jag vet att dem inte kan sparka mig för jag är 

sjuk men man vet aldrig, det är en oro och man känner sig .. jag blir arg på mig själv att jag får migrän– 

Respondent #7 

Resultaten visade även att flertalet respondenter förlorat kontakten med sina vänner under 

sjukskrivningen. Detta på grund av att de inte förstått allvaret med utmattningssyndrom eller 

vikten av att behöva vila. Vidare har deras vänner inte haft förståelse för varför de inte haft tid 

eller ork att ses, prata i telefon eller svara på sms. Flertalet respondenter berättar att de under 

en period inte orkat ta sig utanför dörren på grund av alla intryck en möter vilka medför en 

enorm trötthet. Att åka buss och tunnelbana är något som en respondent ännu inte klarar av då 

hon drabbas av hjärntrötthet som sedan påverkar resten utav dagen eller kvällen. Utifrån 

symbolisk interaktionism utvecklas individen i interaktion med andra (Mead 1976: 182 jmf 

Månsson 2015: 132). Men då individer med utmattningssyndrom spenderar större delen av sin 

tid i hemmet, blir de isolerade från en social omgivning och individens utveckling stannar 

upp.  Detta går även i linje med vad Goffman (1963) definierar som stigmatisering, att en 

upplever sig ifrågasatt av sin omgivning. 

… och vänner … ja … det är några vänner som fallit bort … men ah – Respondent #5 

Att personer med utmattningssyndrom identifierar sig med egenskaper som exempelvis lathet 

är inte något önskvärt. Detta går i linje med vad Goffman (1963) definierar som ett stigma, 

alltså en icke önskvärd avvikelse från omgivningens förväntningar. De respondenter, som 

tappat kontakten med vänner under sjukskrivningen, upplever att vännerna inte accepterat 

deras mående. Det är främst deras avsaknad av ork att vara den person de var i friskt tillstånd 

som ifrågasätts. Stigma uppstår, enligt Goffman, (1963) då en individ befinner sig i ett socialt 

sammanhang och inte blir accepterad och vidare upplevs som avvikande i sällskapet. Flertalet 

respondenter berättar att de under någon period inte orkat ta sig utanför dörren på grund av 

den enorma trötthet som alla intryck orsakade dem. Utifrån symbolisk interaktionism 

utvecklas individen i interaktion med andra (Mead 1976: 182 jmf Månsson 2015: 132). Men 

då individer med utmattningssyndrom spenderar större delen av sin tid i hemmet blir de 

isolerade från en social omgivning som är nödvändigt för en individs utveckling. Utifrån 

Goffmans, och andra interaktionisters teorier är interaktion mellan människor avgörande för 

att vi ska tillskrivas en identitet och olika roller i samhället. Således kan vår tredje 

frågeställning sägas vara besvarad, då vårt resultat visar att upplevelsen av att bli ifrågasatt av 

sina vänner skapar en känsla av utanförskap. 
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Diskussion 

Målet med studien har varit att öka kunskapen om utmattningssyndrom så att både 

individerna som drabbas av sjukdomen, och andra i samhället, bättre ska kunna förebygga 

sjukdomstillståndet. Syftet med studien har varit att undersöka hur kvinnor, som fått 

diagnosen utmattningssyndrom, upplever vilka faktorer som enligt dem är av betydelse för 

utvecklingen av deras utmattning. Vi kommer i detta avsnitt problematisera studiens resultat 

samt jämföra det med vad tidigare forskning kommit fram till. I våra resultat har vi funnit 

flera faktorer som varit av betydelse för utvecklingen av respondenternas 

utmattningssyndrom. Utefter respondenternas utsagor lades den största uppmärksamheten på 

konflikten mellan arbetsliv och privatliv, hur individens självbild påverkar utvecklandet av 

utmattningssyndrom och slutligen hur ekonomisk oro och avsaknad av stöd påverkat 

utvecklingen av utmattningssyndrom. 

Våra resultat visar hur kvinnornas identiteter (dvs. den sociala identiteten och jagidentiteten) 

är starkt knutna till samhällets och andras förväntningar över hur en kvinna skall vara dvs. till 

kvinnorollen. Enligt vår uppfattning är detta en konsekvens av att det i vårt samhälle ställs 

högre blir trodd på i samtliga led. Detta för att hen inte ska känna sig ifrågasatt och uppleva 

utanförskap. En respondent belyser det motsatta, att krav på kvinnor än män. En man kan göra 

karriär och lägga mycket tid på sitt arbete men ändå anses vara en god fader medan det för en 

kvinna är betydligt svårare att ägna mycket tid åt sitt arbete och samtidigt vara en god mamma 

i andras ögon. Detta är något som även våra resultat visat, då kvinnorna upplever att de har 

högre förväntningar på att upprätthålla sina multipla roller som både förvärvs- och 

hushållsarbetande. Det här går i linje med Öun (2014: 259) och Plantins (2012: 53-54) 

forskning som visar hur kvinnors strävan att vilja kombinera förvärvsarbete med familj har 

lett till att de utsätts för stor stress och medfört att risken för ohälsa ökat mer bland dem än 

bland män. Höga krav från båda sfärerna leder till en ökad risk för ohälsa då det endast finns 

ett visst utrymme för belastning. Enligt vår uppfattning beror dessa problem inte på kvinnan i 

sig utan snarare på samhällsstrukturen. Således kommer detta problem, enligt vår uppfattning, 

kvarstå så länge det finns könsojämlikheter mellan män och kvinnor i både arbetsliv och 

privatliv.  När vi väl lyckats parera dessa ojämlikheter, och lever i ett mer jämställt samhälle, 

kommer förmodligen färre kvinnor drabbas av utmattning, då även förväntningarna som ställs 
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på dem kommer att reduceras. Dock pekar ovanstående resultat emot Bakker et al. (2008: 

908) studie då denna istället visar att det är de höga arbetskraven snarare än skillnader i 

könsroller som orsakar utmattning. Studien pekar på att både män och kvinnor upplever en 

obalans och brist på rumsliga gränser mellan arbetsliv och privatliv. Således anser vi att det 

hade varit intressant att i vidare forskning studera män, som varit med om 

utmattningssyndrom, för att se om de också upplever en konflikt vad gäller att behöva leva 

upp till dubbla roller. 

Slutligen kan Plantins (2012: 61) studie ifrågasättas då den visar att lågutbildade föräldrar, i 

jämförelse med högutbildade föräldrar, lättare kan skilja på arbete och privatliv. Samtidigt 

kan vi se att utbildningsbakgrunden för respondenterna skiljer sig åt och trots detta tycks 

samtliga respondenter ha svårt att balansera arbetet och privatliv. Således väcks det frågor om 

utbildningsnivå verkligen är en bidragande faktor till utvecklingen av utmattningssyndrom. 

Att våra kvinnliga respondenter väljer att dölja sin utmattning gentemot sin omgivning, att de 

alltid strävar efter att vara duktiga och att de är beroende av andras bekräftelse, går i linje med 

det Rose och Perski (2016) visar i sin tidigare forskning. De beskriver hur individer, som har 

en prestationsbaserad självkänsla, tycks vara beroende av att få ett erkännande från andra för 

att upprätthålla sitt egenvärde. Att individen, på grund av sin låga självkänsla, inte vågar säga 

ifrån eller tala om sin utmattning gör det svårt för arbetsgivare och andra personer i den 

drabbades omgivning att ge stöd och försöka förebygga sjukdomstillståndet. Detta kan, enligt 

vår uppfattning, förvärra eller påskynda utmattningsprocessen.  

Att kvinnornas självbild är så knuten till deras prestationer har, enligt vår tolkning, lett till att 

många av dem upplevt en förlust av sin identitet. Orsaken är att de inte längre klarar av att 

uppnå samma mål och prestationer som de tidigare gjort såsom exempelvis att laga mat till 

sina barn. De som drabbas måste således bygga upp en ny identitet, detta för att de inte ska 

hamna i samma prestationsbaserade självkänsla och ändra sina strategier för att inte hamna i 

utmattningssyndrom igen. Således är det extra viktigt att omgivningen får en ökad förståelse 

för den som drabbas för att denne ska kunna få bekräftelse och stöd och på så sätt på ett tidigt 

stadium kunna förebygga utmattningssyndromet. 

I intervjuerna blir det även tydligt att respondenterna i olika sammanhang upplever sig vara 

utanför samhället. Istället för att fokusera på rehabiliteringsprocessen och sitt mående har 

kvinnorna varit tvungna att argumentera med Försäkringskassan om sitt sjukdomstillstånd 

trots sjukintyg från läkare. Att bli ifrågasatt av Försäkringskassan, som ska skapa en trygghet 
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för sjuka i samhället, är en motgång för de drabbade och försvårar tillbakagången till arbete. 

Detta är något som samhället bör fokusera på för att minska kostnaderna, men främst för att 

skapa en förutsättning för att personer med utmattningssyndrom ska få en smärtfri 

rehabilitering för att kunna återgå till arbetet igen. Resultatet väcker frågor om hur samspelet 

mellan läkare, Försäkringskassa och den drabbade fungerar i praktiken och hur detta samspel 

kan förbättras. Detta går i linje med Plantins (2012) studie som visar att den svenska 

befolkningen, trots att de bor i en välfärdsstat, är mer stressade än befolkningen i andra 

länder. Utifrån den framförda diskussionen ovan kan en tänka sig att det bristande samspelet 

mellan läkare, Försäkringskassa och den drabbade gör att Sveriges välfärdssystem inte skapar 

den trygghet som den drabbade förväntar sig. En annan aspekt, som framkom ur intervjuerna, 

var att respondenterna under sjukskrivningen övergivits av flera vänner, som inte förstod 

allvaret i deras mående. Att vara sängliggande, orkeslös och isolerad från ens omgivning 

under en längre tid skapar en känsla av ett utanförskap. Detta pekar på vikten av ökad 

kunskap om utmattningssyndrom i samhället för att uppnå större förståelse för de drabbade. 

Med ökad kunskap hade troligtvis vänner visat mer förståelse och gett mer stöd under 

processen och inte ifrågasatt deras mående. Stöd från omgivningen kan enligt Karasek och 

Theorell (2018) vara en bidragande faktor till minskade stressymptom. Med en ökad kunskap 

kommer vi att skapa en större förståelse för den drabbade och därmed minska de 

förväntningar vi har på individer med utmattningssyndrom. På sikt kan detta minska den 

stigmatisering som uppstår kring utmattningssyndrom då vi lättare kommer att kunna 

upptäcka och ta hänsyn till de drabbades sjukdomstillstånd. Sammantaget har vi kunnat 

besvara studiens samtliga frågeställningar. 

Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att studera män som varit med om utmattningssyndrom, detta 

för att se om det finns skillnader mellan män och kvinnors upplevelser samt om även män 

upplever en konflikt i att behöva leva upp till dubbla roller. Vårt resultat har visat en närvaro 

av ekonomisk oro som bidragit till utvecklingen av utmattningssyndrom. Detta har väckt idéer 

om att genomföra en djupare studie angående den ekonomiska aspekten. 
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Bilagor 

Missivbrev till respondenterna 

Hej! 

Vi är två studenter från Stockholms Universitet som skriver en C-uppsats om sjukskrivning 
för utmattningssyndrom. Vanligtvis, när vi pratar om utmattningssyndrom, föreställer vi oss 
att det oftast beror på arbetsrelaterade orsaker och därför tror vi att de som drabbas endast 
behöver en paus från sitt arbete. Vi är intresserade av att intervjua respondenter som någon 
gång varit med om utmattningssyndrom och är tillbaka i arbetet. Målet med studien har varit 
att öka kunskapen om utmattningssyndrom så att både individerna som drabbas av 
sjukdomen, och andra i samhället, bättre ska kunna förebygga sjukdomstillståndet. 

  

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor, som fått diagnosen utmattningssyndrom, 
upplever vilka faktorer som kan ha bidragit till deras utmattning. 

Vi är jätteglada att få tillfället att intervjua dig och få ta del av din upplevelse om att ha varit 
med om utmattningssyndrom. 

 
Intervjun kommer att vara i cirka en timme och ni har rätt att själva bestämma över eran 
medverkan och allt kommer vara anonymt. Vidare vill vi informera er om att alla uppgifter 
kommer att förvaras i säkerhet och arbetet kommer endast att användas till forskning och 
inget annat. Slutligen kan ni välja att avsluta intervjun när ni vill och ni behöver inte svara på 
frågor som ni anser vara känsliga.  

Om ni är intresserade skickar vi gärna slutversionen av vår C-uppsats. 

  

Tack på förhand, 

  

Hanna Hedsén och Linnéa Márquez Norrthon 
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Intervjuguide 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor, som fått diagnosen utmattningssyndrom, 
upplever vilka faktorer som kan ha bidragit till deras utmattning. Innan intervjun startar 
kommer vi att introducera oss själva, fråga om det är okej att vi spelar in intervjun samt 
påminna dem om de etiska aspekterna. 

 

Inledningsfrågor: 

• Berätta lite om din yrkesbakgrund? 

• Hur ser din arbetssituation ut idag? 

• Hur ser din familjesituation ut? 
- Är du gift/sambo ? Har du barn? eller är du singel? 

• När började du märka skillnad i ditt mående/din ork? 

- Hur yttrade sig detta? 

• Vilka faktorer tror du kan ligga bakom din utmattning? 

• Har du fått någon behandling för din utmattning, om ja berätta om den? 

• Är du nöjd med din behandlingsform? 

• Hur lång tid var/har du varit sjukskriven? 
 

Faktorer bakom sjukskrivningen & livet före utmattning 

• Hur upplever du att din omgivning har reagerat på din utmattning? 
- Upplevde du att du fick något stöd innan, under och efter din sjukskrivning ? 

• Hur upplever du att ansvarsfördelningen ser ut i hemmet? / Vilken roll har du i din 
bekantskapskrets? 

 - Ovanstående frågor ställs beroende på om respondenten bor tillsammans med 
någon eller om respondenten är singel. 

• Vilka förväntningar upplever du att de i hemmet hade på dig innan sjukskrivningen? 

• Hur uppfattade du dig själv innan sjukskrivningen? 

• Fanns det något specifikt tillfälle som du minns att du inte längre orkade hålla 
masken/en fasad inför kolleger, partner, barn, vänner eller ens dig själv? 
 

Arbetsrelaterad & samhället 

• Hur ser din arbetssituation ut idag? 
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- Trivs du med din arbetssituation, eller hade du önskat något annorlunda? 

• Vad upplever du att du har för förväntningar i arbetet?  

• Upplever du att ditt arbete var/är meningsfullt? 

• Upplever du att det finns/fanns fler personer som kan utföra dina arbetsuppgifter? 

• Upplevde du att något speciellt saknades i ditt arbete som kan ha lett till din 
sjukskrivning? 

• Hur såg dina arbetstider ut innan din sjukskrivning?  
- Har ni flexibla arbetstider? 

 - Kan du släppa arbetet när du kommer hem? 

• Hur upplevde du arbetsbelastningen innan din sjukskrivning? 

• Innan din sjukskrivning, upplevde du att du fick det stödet du behövde från din 
närmaste chef? 

• Hur såg samarbetet mellan kollegor ut? 

• Hur stor möjlighet hade du att fatta beslut och påverka din arbetssituation? 

 ... och hur ser det ut idag? 

Hur upplever du sammanhållningen på din arbetsplats? 

• Upplever du förändrade krav idag?  

 

Efter sjukskrivning & avslutande frågor 
 

• Har din vardag förändrats till följd av utmattningen? Hur var det då och hur är det nu? 

• Har rollfördelningen i familjen förändrats efter besked om utmattningssyndrom? 

- Kan ställas till båda civilstånd. 

• Hur tror du att din utmattning har påverkat dig där du är idag? 

- Har ditt utmattningssyndrom påverkat sättet som du ser på dig själv? 

• Efter upplevelsen av utmattning, anser du dig besitta mer kunskaper om behov och var 
gränsen för brytpunkten går? 

- ex: hanterar du stress annorlunda idag? 

• Har du upplevt några positiva eller negativa förändringar efter din utmattning? 
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