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UTBRÄNDHET, LIVSVIKTIGA OCH TRAUMATISKA HÄNDELSER 
 

Birgitta Eklund-Selander 
 
 

Långtidssjukskrivningarna har under de senaste tio åren fördubblats i 
Sverige. Stressrelaterade sjukdomar står för den största ökningen. 
Denna enkätstudie syftade till att undersöka skillnader mellan en 
grupp individer sjukskrivna för utbrändhet/utmattningssyndrom 
(n=10) och en kontrollgrupp (n=12), med avseende på olika 
erfarenheter och upplevelser av livsviktiga och traumatiska händelser 
och med avseende på upplevelsen av socialt stöd. Frekvensen av 
sådana livsviktiga och traumatiska händelser i barndomen eller i nära 
anslutning till insjuknandet, visade sig vara högre i patientgruppen och 
har i jämförelse med kontrollgruppen, i större utsträckning skett i 
relation till närmaste familj eller nära vänner, samt varit upprepade 
eller pågått under en längre period. Personerna i patientgruppen har 
också uppgett att de blivit starkare påverkade av de livsviktiga och 
traumatiska händelserna jämfört med personerna i kontrollgruppen. 
Ingen skillnad i socialt stöd kunde påvisas. Koppling till tidigare 
forskning om stressrelaterade sjukdomar visade på liknande resultat. 
  

I n l e d n i n g 
 

Samtidigt som medellivslängden i Sverige hör till den högsta i världen och 
spädbarnsdödligheten till den lägsta så har antalet personer som har varit sjukskrivna 
under mer än ett år fördubblats från 1993 till 2002 (Ivarsson & Levi, 2004). Vad ligger 
då bakom denna paradox? Kan vi i Sverige samtidigt höra till de sjukaste och friskaste i 
världen (Lundberg & Wentz, 2004; Ivarsson & Levi, 2004)? Det är de stressrelaterade 
sjukdomarna t.ex. utbrändhet, depression, överansträngning och muskelvärk, som står 
för den största delen av ökningen. Det är också fler kvinnor än män som är sjukskrivna 
p.g.a. stressrelaterade sjukdomar (Frankenhaeuser, 1997). För att ta reda på de bakom-
liggande orsakerna till den kraftiga ökningen av långtidssjukskrivna i Sverige så pågår 
studier och forskning inom området. Man har hittills antagit att orsakerna dels kan ligga 
i de stora förändringarna, såsom neddragningar och omorganisationer, som skett inom 
arbetslivet de senaste decennierna. En annan bidragande orsak kan vara den ökade 
informationstäthet som kännetecknar dagens samhälle. Den förändrade attityden till 
arbete och sjukskrivning, samt prioriteringar mellan arbete och fritid kan också vara 
orsaker som påverkar långtidssjukskrivningarna (Lundberg & Wentz, 2004; Schaufeli & 
Enzmann, 1998; Socialstyrelsen, 2003; Währborg, 2003). Ett stort antal av de personer 
som drabbats av utbändhet/utmattningssyndrom i Doctares (2000) och Klingberg 
Larsons (2000) fallbeskrivningar, hade varit med om upprepade arbetsrelaterade 
förändringar som de hade upplevt som traumatiska. Några direkta internationella 
jämförelser är inte gjorda p.g.a. att rapporteringssystemen ser olika ut i olika länder. 
 
 
 
 
 
 



 3 

Utbrändhet/Utmattningssyndrom 
 
Begreppet ”utbrändhet” är egentligen från början en felöversättning av det amerikanska 
uttrycket ”burnout”, som lanserades på 1970-talet. Ordet utbrändhet används ofta i 
Sverige trots att det egentligen inte är någon medicinsk term. Socialstyrelsen har därför i 
sin expertrapport (2003) föreslagit att termen utmattningssyndrom används i medicinskt 
sammanhang för de tillstånd där depression inte har utvecklats. Forskningen om 
utbrändhet har pågått sedan mitten av 1970-talet. Den förste som använde begreppet 
”utbrändhet” i ett vetenskapligt sammanhang var Herbert Freudenberger (1974). Han 
ansåg att de som riskerar utbrändhet är personer med stort behov att ge mycket av sig 
själva. När de inte får något tillbaka varken i arbetet eller privat, så tenderar de att 
utplåna sig. 
 
Diagnosen utbrändhet/utmattningssyndrom svarar för ca 25% av långtidssjuk-
skrivningarna och tillsammans med diagnoserna depression och "reaktion på svår 
stress", är det dessa diagnoser som är dominerande bland de nya sjukdomsfallen som 
varar längre än 90 dagar. De flesta av dessa nya långtidssjukskrivna anger 
arbetsrelaterade förhållanden som orsak till sjukskrivningen. Något som de flesta nya 
långtidssjukskrivna har gemensamt är att de arbetar med yrken inom hälso- och 
sjukvård eller andra människovårdande yrken. För den största ökningen svarar kvinnor 
och många av dessa jobbar inom den offentliga sektorn. Ett annat gemensamt drag för 
dessa nya sjukdomsfall är att de ofta beskrivs som duktiga och aktiva människor som 
anses klara av mycket (Währborg, 2003). 
 
Några varningssignaler för utmattningssyndrom eller stressutlösande reaktioner är enligt 
Lundberg och Wentz ständig trötthet, en känsla av att aldrig vara utvilad, 
sömnrubbningar, nedstämdhet, känslor av vanmakt, depression, aggressivitet, kort 
stubin, gnällighet, intolerans, värk i kropp, muskler, leder och huvud, nedsatt 
immunförsvar, många infektioner, oförklarliga sjukdomstillstånd, koncentrations-
svårigheter och minnesluckor (Lundberg & Wentz, 2004). Klingberg Larson, (2000), 
som har angett ungefär samma varningssignaler som Lundberg & Wentz, menar att det 
är viktigt att känna igen symptombilden för att kunna förhindra en utveckling mot 
utmattningsdepression. 
 
Kliniska studier som har syftat till att beskriva syndromet utbrändhet/utmattnings-
syndrom gjordes redan i mitten av 1970-talet. Därefter har man också  mer systematiskt 
försökt  undersöka fenomenet. Detta har bl.a. gjorts med hjälp av standardiserade 
instrument som självskattningsformulär. Maslach Burnout Inventories, MBI, är den 
mest använda självskattningsskalan (Maslach, Jackson & Leiter, 1996, Schaufeli & 
Enzmann, 1998). Den mäter utbrändhet i tre temata. Maslach kom fram till de här tre 
temata genom en studie av människor med stressande serviceyrken och då oftast 
vårdyrken, och hur de handskades med den känslomässiga belastningen. Det första 
temat handlar om emotionell och fysisk utmattning. Det andra temat handlar om 
cynism, vilket i den här studien innebar negativa känslor inför arbetet med patienter. 
Det sista temat intervjupersonerna berättade om, professionell otillräcklighet, gällde hur 
de kände sig ineffektiva i sitt arbete och att de var negativa till sin egen arbetsinsats 
(Schaufeli & Enzmann,1998). Det är också med hjälp av dessa tre temata/dimensioner 
som Maslach definierar utbrändhet. Hon beskriver fenomenet som ett tillstånd: 
"Utbrändhet är ett tillstånd av känslomässig utmattning, depersonalisation och minskad 
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känsla av professionell tillräcklighet som kan infinna sig hos människor med någon typ 
av människovårdande yrke" (Schaufeli & Enzmann,1998, s. 31). 
 
Läkartidningen publicerade under våren 2004 en serie översiktsrapporter om 
stressrelaterad ohälsa. Glise och Björkman (2004) menar att sömnstörningar, sämre 
prestationsförmåga, koncentrations- och minnesstörningar, skam- och skuldkänslor och 
social fobi kan vara några av de symptom som drabbar patienten vid stressrelaterad 
utmattningssyndrom och utbrändhet. Patienten drabbas även av psykosomatiska 
symptom såsom huvudvärk, yrsel, tryck över bröstet, hjärtklappning och/eller värk i 
muskulaturen. Alla dessa symptom debuterar oftast smygande. Det akuta insjuknandet 
kan komma överraskande och föregås ibland av traumatiska händelser, som får 
"bägaren att rinna över”. När patienterna söker hjälp är de oftast i svår kris. Trots detta 
har de flesta drabbade svårt att förstå och acceptera sin aktuella situation. Även om 
patienterna ger uttryck för en allvarlig oro över sitt tillstånd, så har de samtidigt 
orealistiska förhoppningar om ett snabbt tillfrisknande. De intressantaste 
bakgrundsfaktorerna för stressrelaterad psykisk ohälsa finner man enligt författarna i 
samspelet mellan individ och skilda belastningsfaktorer, varav arbetsbelastning oftast 
står i fokus. Många av dessa belastningar, där några exempel är neddragningar och 
upprepade omorganisationer på arbetsplatsen, kan upplevas som traumatiska för 
patienterna. 
 
Enligt Socialstyrelsens expertrapport (2003) så skall följande förslagna kriterier 
föreligga för att diagnosen utbrändhet/utmattningssyndrom skall ställas: Det skall ha 
funnits en stressfaktor som varat mer än sex månader och symptomen skall ha funnits 
mer än två veckor. Patienten skall lida av brist på psykisk energi och brist på 
uthållighet. Patienten skall ha haft minst fyra av följande symptom varje dag under två 
veckor: - koncentrationsstörningar eller minnesstörningar – nedsatt förmåga att hantera 
krav eller tidspress - emotionell instabilitet - sömnstörningar - kroppslig svaghet eller 
uttröttbarhet – fysiska symptom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-
tarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet. Patienten skall också ha haft symptom som 
orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra 
viktiga avseenden. Patienten skall inte ha ovan nämnda symptom p.g.a. missbruk. Om 
patienten samtidigt har någon av följande diagnoser; depression, dystymi eller 
generaliserat ångestsyndrom, så anges utbrändhet/utmattningssyndrom enbart som 
tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen. 
 
Olika stressmodeller för arbetsmarknaden 
 
Människan är ur biologisk synpunkt fortfarande fiskare, jägare och samlare. Därför är vi 
fortfarande biologiskt anpassade för påfrestningar som är associerade med dessa 
aktiviteter. Vårt grundläggande dilemma är att evolutionen och kulturen tar olika lång 
tid på sig för att förändras. Därför måste vi fråga oss hur vi kan skydda oss mot de 
påfrestningar som tillskapats i den moderna kulturen och om dagens människa verkligen 
är biologiskt rustad för att klara dessa påfrestningar (Währborg, 2003). Vill man få en 
uppfattning om hur mycket stress en person upplever på exempelvis arbetsmarknaden så 
är det tre modeller som visat sig vara särskilt användbara menar Lundberg och Wentz 
(2004). Samtliga dessa modeller har kopplats till stress och hälsorisker, särskilt med 
ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.  
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Krav-resursbalansen (Frankenhaeuser, 1997). Denna modell beskriver inte bara när 
kraven överstiger den egna förmågan, utan även när vi blir understimulerade i vårt 
arbete eller drabbas av arbetslöshet. Understimulering kan, förutom under arbetslöshet, 
inträffa i repetitiva, monotona och enkla arbeten. Enligt Lazarus och Folkman (1984) så 
handlar det också om individens egen bedömning om hur man själv tror sig kunna 
utföra de handlingar eller arbete som leder till det önskade resultatet. Här tar individen 
också ställning till det förväntade resultatet och förväntningarna på den egna förmågan 
(Bandura, 1982). 
 
Krav-kontroll-stöd-modellen (Karasek & Theorell, 1990). Denna modell förklarar hur 
stress uppstår när höga krav kombineras med brist på inflytande och kontroll. Modellen 
visar också att det sociala stödet, och inte enbart kontroll, är av stor betydelse för hur 
personerna påverkas av stress. (Karasek hade redan 1979 denna modell, men då fanns 
inte dimensionen med det sociala stödet med). 
 
Effort-Reward Imbalance modellen (Ansträngnings-belöningsbalansen) (Siegrist, 1996). 
Belöningen behöver inte vara i form av hög lön, utan kan också vara i form av 
karriärmöjligheter, uppskattning och status. Vid obalans, särskilt i kombination med 
”overachievement”, ökar risken för ohälsa (Lundberg & Wentz, 2004). 

 
     Livsviktiga och traumatiska händelser 
 

Vad menas med begreppen livsviktiga och traumatiska händelser och hur påverkar 
dessa en individ? I Natur och Kulturs psykologilexikon (Egidius, 1994) står det att ”en 
livshändelse är en händelse i en persons liv, positiv eller negativ”. ”Livshändelse av 
omvälvande eller stark natur, positiv eller negativ” står också som förklaring till ordet 
livskris. I Bonniers medicinska ordbok (Lundh & Györki, 1983) står det att trauma kan 
betyda ”kroppsskada, t.ex. genom yttre våld” och ”psykisk chock”. I National-
encyklopedin (2000) definieras psykiskt trauma som ”en psykisk påverkan efter en 
händelse av chockartad eller smärtsam art”. Cronlund (2001) beskriver en traumatisk 
kris som ”ett psykiskt tillstånd som orsakas av en yttre, plötslig och allvarlig händelse 
(trauma = skada)”. Hon fortsätter och skriver att när en traumatisk kris drabbar oss, så 
innebär det nästan alltid en genomgripande förändring i vårt liv och oftast har vi inte 
beredskap att handskas med situationen. Enligt Cullberg (1992) finns det typsituationer 
som kan orsaka en traumatisk kris. De typsituationer som Cullberg menar kan orsaka en 
traumatisk kris är förlust av någon eller något, relationsproblem hemma eller på jobbet, 
problem som har att göra med barnafödandet, självständighetsförlust, social skam, 
förändringar i samhället och yttre katastrofer. Enligt Cullberg (1992) så kan tiden efter 
den traumatiska krisen delas upp i fyra olika faser: chockfasen, reaktionsfasen, 
bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. En traumatisk händelse drabbar människor 
på olika sätt och reaktionerna på en sådan händelse kan också skilja sig avsevärt mellan 
individer. Hur en traumatisk händelse påverkar en person beror på många olika faktorer. 
Individen påverkas inte bara av vilken typ av trauma eller händelse som inträffat, utan 
även av hur många trauman hon eller han blivit utsatt för och i vilken relation traumat 
sker, d.v.s. okänd, bekant, nära vän eller familjemedlem (Green et al., 2000).  Det har 
också visat sig att det sociala stödet på arbetsplatsen är av stor betydelse för hur 
människor påverkas av viktiga och traumatiska händelser på arbetsplatsen, som t.ex. 
upprepad omorganisering eller annat som kan upplevas som traumatiskt (Karasek & 
Theorell, 1990). 
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Ett stort antal av de personer som drabbats av utbrändhet/utmattningssyndrom i 
Doctares (2000) och Klingberg Larsons (2000) fallbeskrivningar, hade varit med om 
traumatiska händelser. Gemensamt för många av dessa fallbeskrivningar som Doctare 
(2000) och Klingberg Larson (2000) gjort är att de personer som drabbats av 
utbrändhet/utmattningssyndrom upplevt att de inte har haft någon möjlighet att påverka 
den situation, i arbetet eller privat, som bidragit till att de blivit utbrända. Ett annat 
gemensamt drag är att många av dessa personer har varit Typ A människor och att de 
inte haft något socialt stöd. Många av patienterna i Doctares (2000) och Klingberg 
Larsons (2000) fallbeskrivningar hade också varit med om upprepade eller långvariga 
traumatiska händelser i relation till nära vänner eller anhöriga.  
 
När traumatiska händelser och erfarenheter har analyserats av olika forskare, har de inte 
enbart intresserat sig för vilken typ av händelse som inträffat, utan också för antalet 
trauman individen varit utsatt för och om händelserna varit isolerade incidenter eller 
pågått under en längre tid. De har också tittat på i vilken relation de traumatiska 
händelserna har inträffat, det vill säga om det har varit i relation till närmaste familj och 
vänner eller i relation till en avlägsen bekant eller en okänd person. Antalet händelser, 
om händelserna varit upprepade eller pågått under längre tid samt i vilken relation 
händelsen skett, verkar nämligen ha betydelse för individens reaktion (Costello, Erkanli, 
Fairbank & Angold, 2002). Green et al. (2000) menar att det förefaller som om 
interpersonella trauman i barndomen är särskilt vanligt hos patienter som drabbats av 
utbrändhet. Upprepade eller utdragna trauman anses vara mer belastande än enstaka 
trauman såsom olyckor eller naturkatastrofer. Utdragna trauman i barndomen kan t.ex. 
vara att en av föräldrarna är missbrukare, föräldrars skilsmässa eller mycket bråk i 
hemmet. Winnicott (1995) talar om uppväxtsmiljöns betydelse, där barn som inte mött 
lyhördhet och uppmärksamhet, senare i livet haft svårt för att lyssna på sina egna behov 
och känslor och därmed också haft svårt att utveckla en egen identitet. 
 

 Syfte med studien  
 
Med utgångspunkt från tidigare forskning vill jag få en förståelse för och undersöka 
förekomsten av livsviktiga och traumatiska händelser hos personer som drabbats av 
utbrändhet/utmattningssyndrom i jämförelse med en kontrollgrupp. Jag vill undersöka 
vilka de eventuella sambanden är mellan trauma och utbrändhet/utmattningssyndrom 
och i vilken utsträckning det sociala stödet har påverkat personerna i min studie.  

     Hypoteser 
 

-    Att flertalet av de personer som är sjukskrivna för utmattningssyndrom/utbrändhet i  
      högre grad har varit utsatta för interpersonella trauman i barndomen och trauman i 
      nära anslutning till insjuknandet/senaste åren i jämförelse med personerna i 
      kontrollgruppen. 
 
- Att flertalet av de sjukskrivna personerna i högre grad varit utsatta för 

upprepade/utdragna trauman snarare än enstaka trauman i jämförelse med 
kontrollgruppen. 

 
-    Att flertalet av de sjukskrivna personerna blivit starkare påverkad av de livsviktiga 
      och traumatiska händelserna i jämförelse med personerna i kontrollgruppen. 



 7 

 
- Att flertalet av de sjukskrivna personerna upplevt att de inte haft lika mycket socialt 

stöd i jämförelse med personerna i kontrollgruppen. 
 

 
M e t o d   

 
 
Undersökningsdeltagare, procedur och bakgrundsvariabler.  
 
I studien deltog totalt 22 personer. Av dessa var 10 patienter samt 12 var med i 
kontrollgruppen. Urvalsprincipen var tillgänglighetsurval/bekvämlighetsurval. 
Personerna i patientgruppen tillfrågades genom min makes arbete där han arbetar som 
allmänläkare. De patienter som var intresserade att delta i undersökningen fick ringa 
upp mig. För att få delta i studien skulle patienterna ha varit sjukskrivna för 
utmattningssyndrom/utbrändhet, på heltid, i minst tre månader. Kontrollgruppen 
rekryterades också genom tillgänglighetsurval, där jag tillfrågade bekanta och bekantas 
bekanta. Tre personer i kontrollgruppen var studenter som läste psykologi. Personerna i 
kontrollgruppen har, i den mån det var möjligt, matchats till patientgruppen med 
avseende på bakgrundsfaktorerna kön, ålder, utbildningsnivå, civilstånd och antal 
hemmaboende barn. Därför tillfrågades först alla personer tilltänkta till kontrollgruppen, 
innan de rekryterades, om ålder, utbildningsnivå, civilstånd och antal hemmaboende 
barn.  
 
Undersökningsdeltagarna blev informerade om att de fick kontakta mig om de hade 
några frågor. De fick också information om att de gärna kunde skriva ner händelser eller 
känslor, som kunde vara relevanta för undersökningen och inte fanns med bland de fasta 
svarsalternativen, under den öppna frågan i enkäten. Intervjupersonerna informerades i 
förväg om de fyra forskningsetiska principerna, information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjanderätt. De informerades även om undersökningens syfte och tillvägagångs-
sätt. Frågeformulären delades ut personligen eller skickades till undersöknings-
deltagarna efter telefonkontakt. Samtliga undersökningsdeltagare fick frågeformulären 
distribuerade till sig under perioden december 2004 till februari 2005. De ifyllda 
frågeformulären skickades sedan i förfrankerade kuvert tillbaka till mig. Cirka hälften 
av undersökningsdeltagarna ringdes upp, efter det att jag fått tillbaka de ifyllda 
frågeformulären, på grund av att jag ville vara säker på att jag hade tolkat alla svaren 
rätt (”Övriga/Annan/Andra viktiga eller traumatiska händelser som ej finns med ovan”) under 
den öppna frågan.   
 
En av de tio personerna i patientgruppen sjukskrevs i slutet av år 2000, två personer 
sjukskrevs under år 2001, två personer sjukskrevs under år 2002, en person sjukskrevs 
under år 2003 och fyra personer under år 2004. Endast en av de tio personerna i 
patientgruppen hade, kort tid innan hon fyllde i frågeformulären, återgått till arbetet på 
heltid. Nio av de tio personerna i patientgruppen var fortfarande sjukskrivna när de 
fyllde i frågeformulären. En person var sjukskriven på heltid, två av de nio personerna 
var sjukskrivna på 75%, fem var sjukskrivna på 50% och en var sjukskriven på 25%.  
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Tabell 1   
Redovisning (i antal) av bakgrundsvariablerna: ålder och kön fördelade på patientgrupp 
respektive kontrollgrupp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I patientgruppen varierade åldern från 32 till 63 år, med en medelålder på 48,7 år. 
Åldern i kontrollgruppen varierade från 38 till 53 år, med en medelålder på 48 år.       
(Se tabell 1). 
 
 

     Tabell 2 
Redovisning (i antal) av bakgrundsvariablerna: utbildningsnivå, civiltillstånd samt antal 
hemmaboende barn fördelade på patientgrupp respektive kontrollgrupp.  
 

 
Ingen av undersökningsdeltagarna, vare sig i patientgruppen eller kontrollgruppen, hade 
mer än två hemmaboende barn (Se tabell 2).  
 
Bland både patienter och kontroller fanns en stor variation gällande yrkestillhörighet. 
Yrken representerade i studien var ekonomi, försäljning, vård och omsorg, utbildning 
och arkitektur. Flera av dem var egenföretagare. Dessutom ingick även studerande. 
 
Apparatur och material 
 
Undersökningen bestod av två längre frågeformulär samt ett kortare innehållande endast 
två frågor. Frågeformuläret som handlade om utbrändhet/utmattningssyndrom, är 
Shirom-Melamet Burnout Questionnaire, (SMBQ). Det är ett självskattningsformulär 
som mäter utbrändhet och kommer från KI´s stressmottagning. Frågorna var till antalet 
24 stycken (se Appendix 1). Undersökningsdeltagarna fick kryssa i hur ofta de under de 
senaste sex månaderna upplevt de beskrivna tillstånden. Skattningen gjordes på en skala 
från ett till sju, där 1 = Nästan aldrig och 7 = Nästan alltid. Syftet med detta 
frågeformulär var att få bekräftat att de personer som är sjukskrivna för utmattnings-
syndrom/utbrändhet, psykiskt och fysiskt upplever att de i större utsträckning har de 

Grupp- 
tillhörighet 

Ålder     Kön 

 31-41 år 42–52 år 53–63 år Kvinna  Man 

Patienter  
(n = 10) 

    2     4     4     9    1 

Kontroller  
(n = 12) 

    1   10     1   10    2 

Grupp- 
tillhörighet 

Utbildningsnivå Civilstånd Antal hemma - 
boende barn 

 Grund- 
skola 

Gym-
nasie-
skola 

Hög-
skola 

Ensam-
stående 

Särbo Gift/ 
Sambo 

  0   1   2  

 Patienter  
(n = 10) 

   0   3   7   2   0   8   5   3   2 

Kontroller  
(n = 12) 

   0   0  12   2   0  10   2   5   5 
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symptom som följer med diagnosen utmattningssyndrom/utbrändhet jämfört med 
personerna i kontrollgruppen.  
 
Frågeformuläret om livsviktiga eller traumatiska händelser kommer också från KI´s 
stressmottagning (se Appendix 2). Frågeformuläret kallas ”Frågor om livsviktiga och 
traumatiska händelser”. Detta frågeformulär inleddes med frågorna som användes som 
bakgrundsvariabler dvs. kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå och antal hemmaboende 
barn. Efter att ha svarat på dessa frågor fick undersökningsdeltagarna svara på vilka 
viktiga eller traumatiska händelser de varit med om genom att kryssa i ”Ja” eller ”Nej” 
för varje fråga, dvs. markera vilka händelser de hade varit med om, samt vilket/vilka 
”Årtal” dessa händelser inträffat. Sedan fick de, om respektive händelse, markera om 
denna händelse hade ”Påverkat dem starkt”, ”Var kännbar” eller ”Betydde inte speciellt 
mycket”. Sista frågan i detta frågeformulär, om viktiga eller traumatiska händelser, var 
en öppen fråga som löd enligt följande: ”Övriga/Annan/Andra viktiga eller traumatiska 
händelser som ej finns med ovan.”  På denna fråga fick de, precis som på de övriga 23 
frågorna, ange vilket/vilka årtal händelsen inträffat och hur starkt den påverkat dem. 
 
Undersökningsdeltagarna tillfrågades också om sitt sociala liv genom två 
självskattningsfrågor (se Appendix 3), som har ingått i Stressmottagningen på KI´s egna 
symptomformulär: ”Hur nöjd är du med ditt sociala liv?” och om ”Det finns en eller 
flera personer som jag känner att jag kan få stöd av”. Skattningen av socialt liv gjordes 
på en skala från ett till fem, där 1 = Mycket missnöjd och 5 = Mycket nöjd. Skattningen 
för upplevt stöd gjordes på en skala från ett till fyra, där 1 = Stämmer inte alls och 4 = 
Stämmer helt. 
 
Databearbetning 

 
De instrument som använts är till största del kvantitativa. För att fastställa en signifikant 
skillnad mellan patientgruppen och kontrollgruppen med avseende på psykisk och 
fysisk upplevelse av de symptom (se Appendix 1) som följer med diagnosen 
utmattningssyndrom/utbrändhet gjordes ett t–test. 
 
Vid databearbetningen av frågorna om de livsviktiga och traumatiska händelserna (se 
Appendix 2) gjordes först ett X2 –test för att kontrollera om det fanns någon signifikant 
skillnad av antalet trauman som patientgruppen och kontrollgruppen råkat ut för. För att 
sedan kontrollera om det fanns någon signifikant skillnad, mellan patientgrupp och 
kontrollgrupp, med avseende på vilken typ av trauman som undersökningsdeltagarna 
råkat ut för gjordes X2 –test för respektive trauma. Eftersom X2 – test endast kan beräknas 
om det förväntade värdet är större än fem grupperades de 24 svarsalternativen (trauman) 
ihop till 12 svarsalternativ (trauman) innan X2 –testen genomfördes. Därefter delades 
materialet in efter tidpunkt då de livsviktiga händelserna/trauman hade inträffat, i 
undergrupperna barndomstrauma (0-18 år), trauma i vuxenlivet, samt trauma i nära 
anslutning till den aktuella utbrändhetsdiagnosen/senaste åren. Ett X2 –test gjordes för att 
kontrollera om det fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på 
tidpunkten. Vidare noterades i vilken relation varje enskilt trauma hade upplevts (den 
närmaste familjen och närmaste vänner, avlägsna vänner/bekanta, okända personer eller 
inga personer inblandade), samt om det fanns någon skillnad i antalet positiva/neutrala 
händelser mellan patientgrupp och kontrollgrupp. Här gjordes också X2 –tester för att 
kontrollera om det förelåg någon signifikant skillnad mellan grupperna. Därefter 
noterades om upplevelserna utgjordes av avgränsade incidenter, upprepade incidenter, 



 10 

hade pågått under längre tid eller pågått under mycket lång tid/kvarstått. Även här 
gjordes ett X2 –test för att kontrollera om resultat var signifikant.  
 
Hur stark påverkan de olika livsviktiga händelserna/trauman hade på 
undersökningsdeltagarna jämfördes också mellan patientgrupp och kontrollgrupp. Här 
gjordes ett t–test för att kontrollera om resultatet var signifikant.  
 
En person med flera barndom/ungdomstrauman och trauman i nära anslutning till 
insjuknandet som pågått under lång tid och i relation till den närmaste familjen eller 
vänner bedömdes ha en större ”traumatyngd" än en person som upplevt en enda 
avgränsad incident där okända personer eller ingen person varit inblandad (Arnö & 
Haglund, 2003, Costello, Erkanli, Fairbank & Angold, 2002, Green et al., 2000).   
    
Självskattningsfrågorna som ställdes till undersökningsdeltagarna om deras sociala liv 
(se Appendix 3) jämfördes också mellan patientgrupp och kontrollgrupp. Här gjordes   
t–test för att kontrollera om resultaten var signifikant.  
 
Vid databearbetningen av den kvalitativa informationen, som fanns att tillgå från 
anteckningar, användes en deduktiv tematisk analys (Hayes, 2000). 
 
 
R e s u l t a t  - k v a n t i t a t i v a 

 
Fysiskt och psykiskt tillstånd och känsla hos dem som fått diagnosen 
utmattningssyndrom/utbrändhet jämfört med kontrollgruppen. 

 
Tabell 3.  
Redovisning av medelvärden (på 7-gradig skala) för hur ”utbrända/utmattade” 
personerna i patientgruppen respektive kontrollgruppen uppgav att de känt sig senaste 
sex månaderna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En hypotesprövning visade att patientgruppen fick ett signifikant högre medelvärde än 
kontrollgruppen: (t (20) = 4.72,  p < .01).  
 
 
 
 
 
 
 

 

Grupp- 
tillhörighet 

Medelvärde 
av ”utbränd” 
på 7-gradig 
skala 

Standard- 
avvikelse 

Patienter  
(n = 10) 

5,78 1,18 

Kontroller  
(n = 12) 

2,80 1,68 
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    Trauman och viktiga händelser i livet  
 

Tabell 4. Redovisning (i antal/stycken), avseende de olika typerna av livsviktiga 
händelser/trauman som undersökningsdeltagarna i patientgruppen respektive 
kontrollgruppen angett att de varit med om. Eftersom X2 – test endast kan beräknas om 
det förväntade värdet är större än fem har de 24 svarsalternativen (trauman) grupperats 
ihop till 12 svarsalternativ (trauman). 
                                                             (n=10)                (n=12) 

     Nr.   Typ av viktiga händelser/        Patientgrupp  Kontrollgrupp     X2  för varje påstående. 
         trauman.                                          st:                     st:                                               

    ______________________________________________________________________                                                                                                         
 

    1) Nära anhörig/vänners död.                   
         (X2( 
    2) Sjukdomar och olyckor (allvarliga)               
 (X2(1)  = 0,08,  p >.05). 
    3) Mobbning/trakasserier/ 
      sexuellt ofredande.  Hotad                                                              

  till livet och annat allvarligt våld.                                                        
 

    4) Konflikt (allvarligare) med make/ 
     maka, nära anhörig eller vän samt 

konflikt på arbetet (allvarligare).                    
 

    5) Egen skilsmässa.                                           
 (X2(1)   = 0.08,  p>.05) 
    6) Föräldrars skilsmässa.                                                                        

 
    7) Jobbig uppväxt.                                                                                  

 
    8) Flyttat hit från annat land.                                                                  

   
    9) Ekonomiska problem, konkurser  
    samt arbetslöshet.                                             
 (X2(1)  =2,27,  p>.05) 
  10) Minskat/Ökat ansvar i arbetet.                   
 (X2(1)  =0,47,  p>.05) 
  11) Byte av arbetsplats  
    eller flyttat privat.                                       
 (X2(1)  =1,13,  p>.05) 
  12) Positiva händelser som gift sig  
  eller blivit sambo samt fått 
  eller adopterat barn.                          (X2(1)  =0,70,  p>.05)     

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  Summa händelser: 90                    104    
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                          (M=9)               (M=8,7) 

 

10 
 

15 

6 
 
 

7 

5 
 
 

2 

 
 
15 

 
 
14 

 
7 
 

 
6 

3 
 

2 

4 
 

1 

2 
 
 

0 

3 
 

8 

8 11 

13 
 
 

19 

14 19 

(X2(1) =1,00,  p >.05). 

 
(X2(1)  = 0,08,  p >.05). 

 
 
 
 
 
 
(X2(1)  = 0.04,  p> .05) 
 
(X2(1)   = 0.08,  p>.05) 
 
 
 
 
 
 
 
(X2(1)  =2,27,  p>.05) 

 
(X2(1)  =0,47,  p>.05) 
 
 
(X2(1)  =1,13,  p>.05) 
 
 
 
(X2(1)  =0,70,  p>.05) 
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Vad beträffar antalet livsviktiga händelserna/trauman som personerna i patientgruppen 
respektive kontrollgruppen erfarit, så går det inte att utläsa någon signifikant skillnad (se X2 

- beräkningarna i tabell 4) i någon av de livsviktiga händelserna/trauman. Händelse 
nummer 3, 6, 7 och 8 har ett förväntat värde som är mindre än fem, därför är inga X2 - 
beräkningar gjorda här. Det föreligger inte heller någon signifikant skillnad i totalt antalet 
inträffade händelser mellan patientgruppen och kontrollgruppen (X2(11)  = 1,01, p >.05).  
 

 
Tidpunkt för de livsviktiga och traumatiska händelserna, relation till eventuella 
inblandade samt frekvens av incidenter (tabell 5a, 5b och 5c). 
 

                      Tabell 5 a. När de viktiga händelserna/ traumatiska händelserna inträffade (antal/stycken) 
 

Grupp- 
tillhörighet 

När de viktiga händelserna/ traumatiska händelserna 
inträffade (antal) 

 I 
barndomen/         
ungdomen 
(0 – 18 år)       
 
 
st:                   

I 
vuxenlivet  
 
 
 
 
st:         

I nära anslutning till 
insjuknandet/senaste 
åren 
  
 
 
st: 

Patienter  
(n = 10) 

12  72 16 

Kontroller  
(n = 12) 

6 98 ---- 

 
Personerna i patientgruppen (se tabell 5 a) hade haft signifikant fler livsviktiga eller 
traumatiska händelser i barndomen och de senaste året/åren (i nära anslutning till 
insjuknandet) än vad personerna i kontrollgruppen hade haft: (X2 (2)  = 21,89, p < .05). 
 
    
 Tabell 5 b. Vilken relation undersökningsdeltagarna hade till de eventuella personer som  
                     var inblandade i de viktiga händelserna/trauman 
 

Grupp- 
tillhörighet 

Vilken relation undersökningsdeltagarna hade till de eventuella 
personer som var inblandade i de viktiga händelserna/trauman 

 Närmaste 
familjen 
och 
mycket 
nära 
vänner  
 
 
st: 
 

Vänner 
och 
bekanta  
 
 
 
 
 
st: 
 

Okända 
personer 
eller inga 
personer 
inblandade  
 
 
 
st: 
 

Positiva/neutrala 
händelser som 
giftermål/sambo, 
fått/adopterat 
barn, byte av 
arbetsplats, 
flyttat etc. 
 
st: 
 

Patienter  
(n = 10) 

52 11 0 27 

Kontroller  
(n = 12) 

43 8 15 38 

     



 13 

Personerna i patientgruppen hade varit med om signifikant fler traumatiska eller 
livsviktiga händelser i relation till den närmaste familj och vänner (se tabell 5 b) än vad 
personerna i kontrollgruppen hade: (X2(2) = 16,29, p< .05). Det fanns däremot ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på hur många händelser av 
positiv/neutral karaktär (se tabell 5 b) respektive grupp hade varit med om: (X2(1) = 1,86, 
p > .05). 

   
    Tabell 5 c. Frekvensen av incidenterna samt hur lång tid incidenterna pågått 
 

Grupp- 
tillhörighet 

Frekvensen  av  incidenterna  

 Enskilda 
incidenter  
 
 
 
 
 
st: 

Upprepade 
incidenter  
 
 
 
 
 
st: 

Incidenter 
som pågått 
under 
längre tid  
 
 
 
st: 

Incidenter 
som pågått 
under 
mycket 
lång tid 
eller 
kvarstått 
st: 

Patienter  
(n = 10) 

26 10 32 22 

Kontroller  
(n = 12) 

58 18 28   1 
 

 
De händelser som personerna i patientgruppen varit med om hade för många pågått 
under mycket lång tid eller kvarstått (se tabell 5 c). Ett X2 –test visade att det fanns en 
signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på om händelserna utgjorts av 
enskilda incidenter, upprepade incidenter, hade pågått under mycket lång tid eller 
kvarstått:  (X2 (3)  = 29,63, p < .05). 
                                       
 
Hur starkt undersökningsdeltagarna blev påverkade av de livsviktiga och traumatiska 
händelserna  
 
Tabell 6. Redovisning av hur starkt undersökningsdeltagarna blev påverkade av de olika 
livsviktiga händelserna/trauman. (Medelvärde i antal per person). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupp- 

tillhörighet 

Hur stark påverkan de olika livsviktiga 
händelserna/trauman hade på 
undersökningsdeltagarna. 

 Påverkade 
mig stark 
 
(Medelvärde 
 i antal  
per person) 

Var 
kännbart 
 
(Medelvärde 
i antal   
per person) 

Betydde inte 
speciellt 
mycket 
(Medelvärde 
 i antal  
 per person) 

Patienter  
(n = 10) 

8,2 0,8 0 

Kontroller  
(n = 12) 

3,8 3,6 1,3 
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I enlighet med vad undersökningsdeltagarna uppgett så påverkades personerna i 
patientgruppen signifikant starkare (se tabell 6) av de livsviktiga händelserna/trauman 
de varit med om jämfört med personerna i kontrollgruppen: (t (20) = 4.60, p < .05).  
 

     Hur nöjda undersökningsdeltagarna är med sitt sociala liv och sociala stöd 
 

Undersökningsdeltagarna tillfrågades hur nöjda de var med sitt sociala liv och om det 
fanns en eller flera personer de kunde få stöd av (se Appendix 3). Skattningen av socialt 
liv gjordes på en skala från ett till fem, där 1 = Mycket missnöjd och 5 = Mycket nöjd. 
Skattningen för upplevt stöd gjordes på en skala från ett till fyra, där 1 = Stämmer inte 
alls och 4 = Stämmer helt. De flesta undersökningsdeltagare, både i patientgruppen och 
i kontrollgruppen, svarade att de var ganska nöjda med sitt sociala liv. Medelvärdet på 
en femgradig skala var 3,90 för patientgruppen och 4,08 för kontrollgruppen. 
Standardavvikelsen var 0,74 för patientgruppen och 0,52 för kontrollgruppen. Det fanns 
ingen signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på hur nöjda de var med sitt 
sociala liv: (t (20) = 0,67, p > .05). Många av undersökningsdeltagarna i patientgruppen 
svarade dock att de hade kunnat vara mer nöjda om de hade orkat umgås med sina 
vänner mer. I kontrollgruppen var det många som sa att tiden inte räckte till för ett så 
rikt socialt liv som de önskade sig. Beträffande det sociala stödet så tyckte såväl 
personerna i patientgruppen som i kontrollgruppen att det oftast funnits en eller flera 
personer som de kunnat få stöd av. Medelvärdet på en fyragradig skala var 3,80 för 
patientgruppen och 3,83 för kontrollgruppen. Standardavvikelsen var 0,42 för 
patientgruppen och 0,39 för kontrollgruppen. Det fanns alltså inte heller här någon 
signifikant skillnad mellan grupperna: (t (20) = 0,17, p > .05).   
 
 
R e s u l t a t  - k v a l i t a t i v a 
 
Känslan av utbrändhet och utmattning hos undersökningsdeltagarna  
 
Samtliga undersökningsdeltagare i patientgruppen kände sig vid insjuknandet och lång 
tid därefter totalt utmattade såväl fysiskt som psykiskt. Några av undersöknings-
deltagarna i patientgruppen kände sig så trötta att de inte ens orkade utföra vanliga 
vardagsbestyr som att t.ex. laga mat, äta och klä på sig. Flera av personerna i 
patientgruppen beskrev sig själva som att de hade svårt att tänka klart och svårt att 
koncentrera sig. De orkade inte läsa vare sig tidskrifter eller skönlitterära böcker. En del 
av personerna i patientgruppen fick sömnproblem eftersom de grubblade så mycket över 
arbetet och andra privata problem. En person berättade att hon var totalt slut men kunde 
ändå inte sova. Det fanns andra personer i patientgruppen som i stället sov praktiskt 
taget dygnet runt. En av dessa personer kunde sova sittande vid köksbordet. Hon hade 
också nattliga svettningar, skakningar, darrningar och svimmade då och då.  
 
Livsviktiga och traumatiska händelser hos undersökningsdeltagarna 
 
En del av undersökningsdeltagarna i patientgruppen berättade att de upplevt sina 
föräldrars skilsmässa som väldigt traumatisk när de var barn. Personerna berättade att de 
hade fått agera både som extra förälder för sina yngre bröder och medlare mellan de 
skilda föräldrarna. De upplevde också, mycket p.g.a. att de hade yngre syskon, att de var 
tvungna att vara duktiga, ta mycket ansvar och se till att alla var nöjda och glada. Många 
av undersökningsdeltagarna i patientgruppen berättade om hur viktigt det var för dem 



 15 

att vara duktig både hemma och på jobbet. De kände att det aldrig riktigt fanns någon 
möjlighet för dem att "ta plats".  
 
Flera av undersökningsdeltagarna i patientgruppen hade innan insjuknandet varit med 
om utdragna livsviktiga eller traumatiska händelser som t.ex. egen skilsmässa eller 
allvarliga problem på sin arbetsplats. Två personer från patientgruppen berättade att de 
haft egna barn som varit allvarligt sjuka under längre tid. Andra personer i 
patientgruppen vittnar om hur de under hemska förhållanden under sin 
barndom/ungdom flytt till Sverige från sitt hemland.  
 
En sammanvägd subjektiv bedömning gjordes i undersökningsgrupperna av de trauman 
som inträffat i barndomen/ungdomen där hänsyn togs till antalet barndomstrauman och 
antalet trauman i nära anslutning till insjuknandet, huruvida händelserna utgjordes av 
enstaka incidenter, pågått under längre tid eller kvarstått, samt om trauman skedde i 
relation till den närmaste familj och vänner eller ej. Vid en sådan bearbetning bedömdes 
att händelserna i patientgruppen haft en större ”traumatyngd”. Denna bedömning 
gjordes därför att de barndoms-/ungdomstrauman och de trauman som skett i nära 
anslutning till insjuknandet, som många av personerna i patientgruppen råkat ut för, i 
större utsträckning hade skett i relation till den närmaste familjen eller vännerna jämfört 
med de händelser som personerna i kontrollgruppen råkat ut för. De flesta 
barndomstrauman eller livsviktiga händelser, som personerna i patientgruppen råkat ut 
för, hade dessutom pågått under mycket lång tid. I enlighet med vad 
undersökningsdeltagarna uppgett så påverkades personerna i patientgruppen signifikant 
starkare av de livsviktiga händelserna/trauman de varit med om jämfört med personerna 
i kontrollgruppen Eftersom ingen personlighets-/sårbarhetsanalys är gjord, går det inte 
att uttala sig om hur sådana faktorer kan ha påverkat resultatet. Däremot kan det större 
antalet barndomstrauman och trauman i nära anslutning till insjuknandet, samt att 
händelserna hos många av personerna i patientgruppen skedde i relation till nära vänner 
eller anhöriga och inte varit enskilda incidenter utan pågått under lång tid, varit 
bidragande orsaker till att personerna i patientgruppen påverkades starkare.  
 
Stress och höga krav samt brist på kontroll, socialt stöd och belöning på arbetsplatsen   
 
Många av undersökningsdeltagarna i patientgruppen upplevde att det ställdes höga krav 
på dem på deras arbetsplatser samt att de inte hade någon möjlighet att påverka sin 
arbetssituation, d.v.s. brist på kontroll. Beträffande det sociala stödet så tyckte såväl 
personerna i patientgruppen som i kontrollgruppen generellt sett att det oftast funnits en 
eller flera personer som de kunnat få stöd av (se ovan under den kvantitativa 
resultatdelen). Däremot var det många personer i patientgruppen, som inte hade någon 
på arbetsplatsen de kunde vända sig till för att få socialt stöd. Någon fråga om socialt 
stöd på arbetsplatsen fanns tyvärr inte med i denna undersökning. En av 
undersökningsdeltagarna i patientgruppen var anställd som chef och vd på ett ganska 
stort företag. Hon kände att det blev mer och mer att göra och att hon inte kunde 
påverka detta, d.v.s. brist på kontroll. Dessutom fanns det för henne ingen att vända sig 
till på arbetet för att få socialt stöd. En annan av undersökningsdeltagarna i 
patientgruppen berättade att många människor blivit uppsagda på hennes arbetsplats och 
arbetsbördan därför hade blivit orimlig för de som fått stanna kvar. Ytterliggare en 
person i patientgruppen berättade om hur hon hade blivit mobbad av sin närmaste chef 
under en längre tid. Hon kände att hon aldrig hade fått någon uppskattning eller status 
av sin chef. Det negativa sambandet mellan erkännande och emotionell utmattning kan 



 16 

ses som ett stöd för Effort-Reward Imbalance modellen (ansträngnings-
belöningsbalansen) (Siegrists, 1996). Vid obalans, särskilt i kombination med 
”overachievement”, ökar risken för ohälsa. Belöningen är viktig, men den behöver inte 
vara i form av hög lön utan kan också vara i form av karriärmöjligheter, uppskattning 
och status. Denna modell visar alltså att obalans mellan ansträngningar på arbetet och 
belöning kan resultera i ohälsa i form av stressreaktioner (Lundberg och Wentz 2004). 
 
 

D i s k u s s i o n 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med föreliggande studie var att studera eventuella samband mellan 
utbrändhet/utmattningssyndrom och traumatiska händelser hos en grupp individer 
sjukskrivna för utbrändhet/utmattningssyndrom och en kontrollgrupp. Denna studie 
skulle också undersöka om det förelåg några skillnader mellan grupperna med avseende 
på olika erfarenheter och upplevelser av livsviktiga och traumatiska händelser och med 
avseende på upplevelsen av socialt stöd. Huvudresultaten visade att frekvensen av 
sådana livsviktiga och traumatiska händelser, i barndomen och i nära anslutning till 
insjuknandet/senaste åren, var högre i patientgruppen och hade i jämförelse med 
kontrollgruppen i större utsträckning skett i relation till närmaste familj eller nära 
vänner. Resultatet visade också på att de livsviktiga och traumatiska händelserna i högre 
utsträckning varit upprepande eller pågått under en längre period hos personerna i 
patientgruppen, samt påverkat dem starkare. Ingen skillnad i socialt stöd kunde påvisas 
mellan grupperna. Studien är till viss del en replikering av en studie som gjordes av två 
studenter (S. Arnö och M. Haglund) på psykologlinjen vt–2003. Tidigare forskning 
kring sambanden mellan utbrändhet/utmattningssyndrom och traumatiska händelser 
visar på liknande resultat. 

 
Utbrändhet/Utmattningssyndrom hos patientgruppen respektive kontrollgruppen 
 
De symptom som många av undersökningsdeltagarna i patientgruppen uppgav att de har 
haft, och delvis fortfarande har, stämmer väl överens med den kliniska bild som Glise 
och Björkman (2004) beskriver att patienter som drabbas av utmattningssyndrom haft, 
nämligen sömnstörningar, sämre prestationsförmåga, koncentrations- och minnes-
störningar, skam- och skuldkänslor och social fobi. En av undersökningsdeltagarna i 
patientgruppen har fått tillbaka sina sömnstörningar därför att hon åter igen oroade sig 
för jobbet eftersom hon snart ska börja arbetsträna. Detta kan sedan lätt bli en ond cirkel 
enligt Åkerstedt och Iwarsson (2004), som tar upp hur viktigt det är med sömn som 
återhämtning efter stress. Glise och Björkman (2004) anger också följande 
psykosomatiska symptom, som vanliga symptom, hos människor som drabbats av 
utbrändhet/utmattningssydrom; huvudvärk, yrsel, tryck över bröstet, hjärtklappning 
och/eller värk i muskulatur. Även en del av dessa symptom uppgav flertalet av 
undersökningsdeltagarna i patientgruppen att de haft eller fortfarande hade.  
 
Uppväxtmiljön hos undersökningsdeltagarna och Typ A beteende  
 
Winnicott (1993, 1995) talar om hur viktig uppväxtmiljön är för barn. Barn som upplevt 
att de inte blivit lyhörda och uppmärksammade av sina föräldrar, har svårt att utveckla 
en känsla av egen identitet. En del av personerna i patientgruppen hade under sin 
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uppväxt upplevt att de nästan alltid varit tvungna att vara duktiga samt ta mycket ansvar 
hemma. "Duktighets - och prestationsbeteendet" kan således ha följt undersöknings-
deltagarna upp i vuxen ålder både privat och på deras respektive arbetsplatser. Ett 
sådant beteende skulle (utifrån detta tankesätt) göra det möjligt att stänga av sina egna 
behov och känslor, som undersökningsdeltagarna tidigt hade lärt sig att det inte fanns 
plats för. Perski (2001) nämner att personlighetsdrag som perfektionism och 
prestationsbaserad självkänsla kan leda till en överdriven strävan att alltid vara duktig 
och prestera maximalt. Enligt Schaufeli & Enzmann (1998) så är ett Typ A beteende en 
av de personlighetsfaktorer som påverkar stresskänsligheten och korrelerar positivt med 
utbrändhet. Flertalet av de personer, som drabbats av utbrändhet/utmattningssyndrom 
och hade varit med om traumatiska händelser, i Doctares (2000) och Klingberg Larsons 
(2000) fallbeskrivningar, hade också haft ett så kallat Typ A beteende. Enligt Eriksson 
Hallberg (2005) så blir människor med ett Typ A beteende utmattade och uttröttade 
genom att överutlösa (överanvända) sin energi.  
 
Livsviktiga och traumatiska händelser  

 
Glise och Björkman (2004) beskriver att insjuknandet ibland föregås av traumatiska 
händelser. Många av undersökningsdeltagarna i patientgruppen hade innan insjuknandet 
varit med om utdragna livsviktiga eller traumatiska händelser som t.ex. skilsmässa eller 
allvarliga problem på sin arbetsplats. Två personer från patientgruppen hade också haft 
egna barn som varit allvarligt sjuka under längre perioder. Några personer i 
patientgruppen hade under hemska förhållanden under sin barndom/ungdom flytt till 
Sverige från sitt hemland. Costello, Alaattin, Fairbank och Angold (2002) och Green et 
al. (2000) menar att det förefaller som om interpersonella trauman i patienternas 
barndom och upprepande eller utdragna trauman anses vara mer belastande än enstaka 
trauman av typen olyckor eller naturkatastrofer. Även ett stort antal av personerna i 
Doctares (2000) och Klingberg Larsons (2000) fallbeskrivningar, som drabbats av 
utbrändhet, hade varit med om upprepade eller långvariga traumatiska händelser både i 
barndomen och i vuxenlivet. De flesta av dessa traumatiska händelser, i Doctares och 
Klingberg Larsons fallbeskrivningar, hade dessutom, precis som hos 
undersökningsdeltagarna i patientgruppen, skett i relation till närmaste familjen eller 
mycket nära vänner. 
 
Höga krav samt brist på kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen  
 
Av det som framkom från en del av undersökningsdeltagarna i patientgruppen, så går 
det att hitta likheter mellan dessa och personerna i Doctares (2000) och Klingberg 
Larsons (2000) fallbeskrivningar. Undersökningsdeltagarna i patientgruppen upplevde i 
likhet med personerna i Doctares och Klingberg Larsons fallbeskrivningar, att de inte 
hade någon möjlighet att påverka den situation i arbetet som bidrog till att de blev 
utbrända. Frågor om höga krav samt brist på kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen 
ställdes tyvärr inte till undersökningsdeltagarna i denna undersökning. Det framkom 
dock ändå i denna undersökning att många av undersökningsdeltagarna i patientgruppen 
upplevde att det ställdes höga krav på dem på deras arbetsplats utan möjlighet att 
påverka detta, d.v.s. brist på kontroll. Många av undersökningsdeltagarna i 
patientgruppen tyckte inte heller att de hade någon på sin arbetsplats de kunde vända sig 
till för att få socialt stöd. Dessa frågor (om höga krav samt brist på kontroll) kan kopplas 
till Karaseks krav/kontroll-modell (1979): en stressmodell som ställer krav och kontroll 
mot varandra enligt följande: 
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             Krav 
         Hög                  Låg 
 
  Aktiva                  Lågstress-          Hög 
  arbeten                 arbeten 
                                                                     Kontroll 
  Högstress-            Passiva              Låg 
  arbeten               arbeten                    
 
 
Enligt Karasek är det bra med höga krav så länge man har möjlighet att också ha 
kontroll över situationen. Höga krav utan att kunna kontrollera situationen leder 
däremot till att man utsätts för hög stressnivå i arbetet. Med hjälp av denna modell kan 
man bättre förstå den höga stressnivå som en del av undersökningsdeltagarna i 
patientgruppen  upplevde. Modellen har omarbetats av Karasek och Theorell (1990) till 
krav-kontroll-stöd-modellen. Den senare modellen visar att även det sociala stödet, och 
inte enbart kontroll, är av stor betydelse för hur personerna påverkas av stress.  
  
Avslutande kommentarer 
 
Som vi ser i denna studie så behöver trauma inte vara en belastande faktor i sig, utan 
beror mycket på om det varit enskilda, upprepade eller längre incidenter, om trauman 
har skett i barndomen/ungdomen samt i nära anslutning till insjuknandet och om det har 
varit i relation till familj eller närmaste vänner (Green et al., 2000). Lundberg & Wentz 
(2004) skriver också att vilken effekt trauma får beror mycket på individuella faktorer, 
miljöfaktorer och på vilken socioekonomisk situation vi befinner oss i eller har befunnit 
oss i. 
 
Vidare forskning inom detta och närbeliggande områden där man ägnar större 
uppmärksamhet åt livsviktiga- och traumatiska händelser hos de personer som senare 
drabbats av utmattningssyndrom, utbrändhet eller depression är önskvärd. I en sådan 
studie bör man också titta närmare på om de personer som drabbats av upprepade eller 
långvariga interpersonella traumatiska händelser under bardomen/ungdomen senare i 
livet är mer sårbara för traumatiska händelser och därför insjuknar i 
utmattningssyndrom/utbrändhet. Frågeställningar som brist på kontroll, socialt stöd och 
belöningar på arbetsplatsen samt personlighet och sårbarhetsfaktorer vore också 
intressanta att ha med i en sådan studie. 
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                                                                                                              Appendix 1 a 
 
 
FRÅGEFORMULÄR OM UTBRÄNDHET  
Nedan beskrivs ett antal tillstånd som var och en kan uppleva då och då. Beskriv i vilken grad 
du upplevt dessa under de senaste sex månaderna. 
 

  Nästan 
aldrig 

1 

 
 

2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

6 

Nästan 
alltid 

7 
1. Jag känner mig trött. � � � � � � � 
2. Jag känner mig pigg. � � � � � � � 
3. Jag känner mig fysiskt utmattad. � � � � � � � 
4. Jag känner att jag har fått nog. � � � � � � � 
5. Jag känner mig full av energi. � � � � � � � 
6. Mina “batterier” är “uttömda”. � � � � � � � 
7. Jag känner mig alert. � � � � � � � 
8. Jag känner mig utbränd. � � � � � � � 
9. Jag känner mig mentalt trött. � � � � �  � � 

10. 
 
 

Jag känner att jag inte orkar gå till 
arbetet på morgonen. 

� 
 

 
 
 
Nästan 
aldrig 

1 

� 
 

 
 
 
 
 

2 

 � 
 
 
 
 
 
 
3 

 � 
 
 
 
 
 
 
4 

 � 
 
 
 
 
 
 
5 

 � 
 
 
 
 
 
 

6 

� 
 
 

 
 
Nästan 
alltid 

7 
11. Jag känner mig aktiv. � � � � � � � 
12. Jag känner mig dåsig. � � � � � � � 
13. Jag känner mig spänd. � � � � � � � 
14. Jag känner mig avspänd. � � � � � � � 
15. Jag känner mig rastlös. � � � � � � � 
16. Jag känner en stark inre spänning. � � � � � � � 
17. Jag känner mig för trött för att tänka. � � � � � � � 
18. Jag har svårt att koncentrera mig. � � � � � � � 
19. Jag känner mig trögtänkt. � � � � � � � 
20. Jag kan inte tänka klart. � � � � � � � 
21. Det känns svårt att tänka på 

komplicerade saker 
� � � � � � � 

22. Jag känner mig splittrad i tankarna � � � � � � � 
23. Jag känner mig lätt irriterad � � � � � � � 
24. Jag har svårt att minnas saker � � � � � � � 
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                                                                                                                            Appendix 1 b 
 
 
 
25. När blev du sjukskriven för utbrändhet/utmattningssyndrom? (Om du inte kommer 
ihåg dag, så lämna dessa rader blankt och denna fråga gäller naturligtvis bara er som blivit 
sjukskrivna). 

                                                                                                   
År…….Månad…...Dag……                   
 

26. Om du efter en tids heltidssjukskrivning blivit sjukskriven på deltid så ange år, 
månad, dag  och till hur många %  du blev deltidssjukskriven. 

 
År…….Månad…...Dag……           Deltid ……..%         Tack för din medverkan! 
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     VI BÖRJAR MED NÅGRA FRÅGOR OM DIG.    
 
 
      1.  Är Du kvinna eller man?  

 
Kvinna    Man  

 
2. Vilket år är Du född? ________________ 
 

      3.  Civilstånd:   Ensamstående           Särbo         Gift/Sambo  
 
      4.  Utbildningsnivå:   Grundskola          Gymnasieskola             Högskola  
 
      5.  Antal hemma boende barn:  0               1             2            3 eller fler  
 
 
     FRÅGOR OM VIKTIGA ELLER TRAUMATISKA HÄNDELSER SOM KAN  
     HA INTRÄFFAT. 

 
     Om händelserna pågått under längre tid så skriver du ner samtliga årtal och/eller 
     skriver och förklarar detta under övriga händelser sist i detta formulär. 

 
Fråga 6 - 28: Har Du varit med om någon av följande händelser 

 
                                                           Nej       Ja       Årtal         Påverkade   Var        Betydde  
                                                                                                       mig             känn-     inte 
                                                                                                       starkt          bart        speciellt  
                                                                                                                                        mycket 
Fråga 6. Konflikt med maka/make,            ______                         

       sambo, partner  
 

Fråga 7. Varit utsatt för våld av                  ______                         
       maka/make 
 

Fråga 8. Konflikt med nära anhörig            ______                                   
       eller nära vän                           
 

Fråga 9. Sjukdom/olyckshändelse               ______                                               
               hos maka/make/sambo  
 
Fråga 10.Sjukdom/olyckshändelse              ______                                       

        hos eget barn 
 

Fråga 11. Makas/makes/sambos/                 ______                         
                 partners dödsfall 



 2 

 
                                                                                                                        Appendix 2 b 
   
                                                           Nej       Ja       Årtal         Påverkade    Var          Betydde  
                                                                                                       mig             känn-      inte 
                                                                                                       starkt          bart         speciellt  
                                                                                                                                         mycket 
Fråga 12. Eget barns dödsfall                      ______                         
 
Fråga 13. Nära anhörigs eller                      ______                         
                 nära väns dödsfall 
                                                                                                                                                         
Fråga 14. Försämrad ekonomi                    ______                         
 
Fråga 15. Konflikt på arbetet                      ______                         
 
Fråga 16. Äktenskaplig separation             ______                         

       (eller motsvarande) 
 

Fråga 17. Ingått äktenskap eller                 ______                         
                 startat samboförhållande 

 
Fråga 18. Flyttning                                     ______                         
 
Fråga 19. Fått barn eller                             ______                         
                 adopterat barn 
 
Fråga 20. Byte av arbetsplats                     ______                         
 
Fråga 21. Minskat ansvar i arbetet             ______                         
 
Fråga 22. Ökat ansvar i arbetet                  ______                         
 
Händelser i barndomen eller   under uppväxten, fråga 23 - 28: 
 
                                                           Nej       Ja       Årtal         Påverkade    Var          Betydde  
                                                                                                       mig             känn-      inte 
                                                                                                       starkt          bart         speciellt  
                                                                                                                                         mycket
 
Fråga 23. Blev mobbad/trakasserad           ______                         
 
Fråga 24. Blev sexuellt trakasserad            ______                         
 
Fråga 25. Föräldrars skilsmässa                 ______                         
 
Fråga 26. Föräldrars död                            ______                         
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                                                          Nej       Ja       Årtal         Påverkade    Var          Betydde  
                                                                                                       mig             känn-      inte 
                                                                                                       starkt          bart         speciellt  
                                                                                                                                         mycket 
Fråga 27. Syskons död                               ______                         
 
 
Fråga 28. Annan nära anhörigs                  ______                         
                 eller väns död 
 
                                                           
Fråga 29.  
Övriga/ 
Annan/Andra  ………….                    ______                         
viktiga eller 
traumatiska  
händelser        …………..                   ______                         
som ej finns 
med ovan       ...………...           ______                         
 
…………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Tack för din medverkan ! 



                                                                                             Appendix 3 
 
 
 
FRÅGOR OM SOCIALT LIV OCH SOCIALT STÖD 
 

Fråga 1:  
Hur nöjd är du, på en femgradig skala, med ditt sociala liv? 

 
                         1                   2                     3                      4                      5 
                                        
                  Mycket          Ganska              Varken          Ganska            Mycket 
                missnöjd        missnöjd           nöjd eller           nöjd                 nöjd 
                                                                missnöjd 
 
 
     Fråga 2: 
     Finns det/Har det funnits en eller flera personer som jag känner att jag kan och har kunnat  
     få stöd av?  
 
 
                         1                      2                          3                         4                       
                                         
    Stämmer           Stämmer    Stämmer             Stämmer 
                   inte     oftast                 delvis/                   helt/ 
                   alls                     inte                    ibland                   alltid 


