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Förändringar som berör arbetslivet kan innebära stor påverkan på 
individerna, där vissa drabbas av konsekvenser för hälsan och andra 
drabbas inte. Studier har funnit samband mellan personer som 
drabbats av utmattningssyndrom och personer vars självkänsla 
baseras på egna prestationer, prestationsbaserad självkänsla (pbs). 
Studiens syfte var att undersöka om intervjusvaren från personer som 
diagnostiserats med utmattningssyndrom, kunde beskriva beteenden 
som stämmer med teorin om pbs. Sex semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer genomfördes och analyserades, främst med deduktiv 
tematisk analysmetod. Resultatets teman utgjordes av begrepp som 
kunde hittas i teorin om prestationsbaserad självkänsla och den skala 
som mäter detta, pbs-skalan. Studiens resultat ger förståelse för vad 
prestationsbaserad självkänsla innebär, samt att det kan vara 
användbar kunskap för personer med personalansvar ute i arbetslivet. 

 
 

Dagens samhälle bygger på att arbetsföra människor ska arbeta för att försörja sig 
själva och sina eventuella familjer, samtidigt som de bidrar till välfärdssystemet 
genom den skatt de betalar via sina löner. Detta gör att människorna till stor del blir 
beroende av att ha ett arbete, en inkomstkälla som är trygg och pålitlig. Det innebär att 
det blir viktigt att visa sig värdig att få behålla jobbet och att kunna konkurrera om de 
jobb som finns att få. Idag är det många arbeten, många organisationer som påverkas 
av både lokala såväl som globala krafter, vilka innebär att organisationerna är utsatta 
för ökad konkurrens och därför tvingas omorganiseras för att anpassa sig och vara 
konkurrenskraftiga (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg, 2006). 
Människors anställningar är därför inte längre så trygga och säkra som de en gång 
ansågs vara och organisationsförändringarna ligger ofta som ett hot över bilden av att 
ha ett arbete (Allvin et al., 2006; Grossi, 2004; Perski, 2002). Till detta kommer sedan 
den tendens till förändring av arbetslivet som ”det gränslösa arbetet” innebär, med 
alltmer otydliga gränser för vad som förväntas ingå i olika arbetsroller (Allvin et al., 
2006), samt arbetsprocesser som är mer målstyrda än tidigare (Hallberg, 2005; 
Hallsten, Bellaagh & Gustafsson, 2002). En ökad arbetsbelastning på de anställda efter 
neddragningar i verksamheter, innebär ofta att ett färre antal personer ska åstadkomma 
ett likvärdigt resultat som tidigare (Grossi, 2004; Hallberg, 2005; Perski, 2002). Det 
finns också tendenser till att det saknas förståelse från arbetsgivares sida, att det 
handlar om människor med ett arbetsliv parallellt med ett privatliv, där privatlivet 
oftast också ställer krav på individen (Allvin et al., 2006), exempelvis under perioden 
med småbarn, när människor bildar familj.  

 
Med avseende på den verklighet som beskrivits ovan, är det inte konstigt att företagen 
gärna ser personer med egenskaper som passar väl in på förutsättningarna i ett 
individualistiskt samhälle, såsom personer med typ-A beteende. Detta beteende 
karaktäriseras bland annat av rastlöshet, höga krav på sig själv, hög grad av aktivitet 
och arbetsvillighet (Grossi, 2004; Hallberg, 2005; Perski, 2002; Taylor, 2006). Price 



 3 

(1982) menar att typ-A beteendet bottnar i en i grunden låg självkänsla som 
kompenseras av försök att erhålla bekräftelse utifrån genom att visa sig duktig. De 
senaste årens förändrade arbetsklimat och de förändringar som skett i samhället antas, 
för just dessa individer, få särskilt negativa konsekvenser i termer av bland annat 
stressrelaterad ohälsa såsom utbrändhet och utmattningssyndrom (Hallsten, Josephson 
& Torgén, 2005; Perski, 2002). 

 
Utmattningssyndrom 
I dagens samhälle händer det att människor drabbas av utbrändhet och läkare ställer 
diagnosen utmattningssyndrom i de fall där det har lett till ett allvarligt 
sjukdomstillstånd (Allvin et al. 2006; Grossi, 2004). Kunskapen hos allmänheten är i 
många fall bristfällig om hur upplevelsen hos de drabbade individerna är eller vilka 
som riskerar att drabbas. Dessa riskfaktorer kan hittas på såväl samhälls-, 
organisations- som på individnivå (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). En erkänd 
kunskap om vilka individer som löper en högre risk att drabbas skulle kunna innebära 
att personer med personalansvar skulle kunna få värdefull hjälp i sin hantering och 
behandling av anställda. 

 
Den amerikanske psykologen Herbert Freudenberger anses ha varit först med att 
använda begreppet utbrändhet i vetenskapliga sammanhang (Hallberg, 2005; 
Socialstyrelsen, 2003; Schaufeli & Enzmann, 1998). Christina Maslach var ungefär 
samtidig med Freudenberger och utvecklade den idag mest använda skalan för att mäta 
detta begrepp, MBI-skalan (Hallsten et al., 2002; Maslach et al., 2001). Inledningsvis 
ansåg vissa forskare att fenomenen utbrändhet och utmattningssyndrom är kopplade 
enbart till arbetande personer och såg det som arbetsrelaterade stressreaktioner 
(Hallsten et al., 2002; Maslach et al., 2001). Forskningsresultat visade så småningom 
att dessa fenomen uppmärksammades även hos individer utanför arbetslivet, 
exempelvis arbetslösa och studerande (Hallsten et al., 2005). Det råder fortfarande 
idag delade meningar om hur begreppet utbrändhet ska definieras. Kopplingen till 
arbetslivet och i synnerhet arbete som innebar mycket kontakt med och service i någon 
form till människor, gav utgångspunkten för Maslach’s (2001) definition på 
utbrändhet. Utbrändhet består enligt denna definition av tre dimensioner: Emotionell 
utmattning som följd av det känslomässigt krävande arbetet, vilket blir orsak till 
cynism, ett avståndstagande med en Objektorienterad behandling av människor och 
patienter. Till sist leder detta till en Subjektiv upplevelse av oförmåga att utföra det 
aktuella arbetet på ett tillfredsställande sätt. Hallsten (2001) å andra sidan, menar att 
utbrändhet inte innebär ett definitivt tillstånd utan istället är en process av utbränning, 
vilken i det yttersta kan leda till utmattningssyndrom – ett sjukdomstillstånd. Pines, 
(1993, refererad i Hallberg, 2005), myntade uttrycket ”För att bli utbränd, måste man 
först (börja) brinna”. Det illustrerar bildligt vad som måste föregå ett tillstånd av 
utbrändhet, vilket stämmer överens med Hallstens, (2001) definition på utbrändhet i 
perspektivet som en process. Processen kan delas in i tre olika faser, där den tredje 
benämns som kris och burnout, där individen kan beskrivas som oengagerad, uppgiven 
och utmattad. Människor som visar tecken på utbrändhet (som med andra ord befinner 
sig någonstans i utbränningsprocessen), kan i många fall behöva hjälp för att bryta 
själva utbränningsprocessen, såväl som att bli medveten och få insikt om vad den kan 
leda till i slutändan (Hallsten, 2001). 

 
I Sverige finns sedan några år en diagnos för sjukdomstillståndet utmattningssyndrom. 
Socialstyrelsen har arbetat fram ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att en 
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läkare ska kunna ställa diagnosen utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003). Dessa 
är: 

 
A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har 
utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat 
under minst sex månader.  
B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad 
företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med 
psykisk belastning.  
C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 
tvåveckors-period:  
1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning  
2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress  
3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet  
4) Sömnstörning  
5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet  
6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel 
eller ljudkänslighet  
D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 
socialt eller i andra viktiga avseenden.  
E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (exempelvis 
missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (exempelvis 
hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).  
F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom 
samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till 
den aktuella diagnosen. 

 
Socialstyrelsen (2008) presenterade nyligen ett komplett försäkringsmedicinskt 
beslutsstöd, som tillsammans med kriterierna ovan ska utgöra grunden för 
rekommendationer på hur diagnoser för psykisk ohälsa ska ställas. Det har hittills rått 
stor förvirring bland läkare (och patienter) om hur skillnaden ska avgöras på 
exempelvis ett utmattningssyndrom och andra närliggande psykiska sjukdomstillstånd 
(Socialstyrelsen, 2008). 
 
Det finns, enligt en stor klinisk studie av långtidssjukskrivna personer för psykisk 
ohälsa (Socialstyrelsen, 2003), starka belägg för att det är relativt vanligt att en 
egentlig depression uppstår någon gång under förloppet av ett utmattningssyndrom. 
Samma studie visade dessutom att ohälsan var orsakad av arbetsrelaterad stress i 
ungefär 50 % av de undersökta fallen.  
 
Under senare tid har forskningen funnit att det finns samband mellan personer som 
drabbats av utmattningssyndrom och att personernas självkänsla baseras på egna 
prestationer, så kallad prestationsbaserad självkänsla (Allvin et al., 2006; Grossi, 2004; 
Hallsten et al., 2002; Perski, 2002).  
 
Prestationsbaserad självkänsla 
Självkänsla definieras som en människas uppfattning om sitt eget värde. Enligt 
Svenska Akademiens ordlista (2008), förklaras självkänsla som uppfattningen om den 
egna personens värde, värdighet, förmåga, förtjänster. Ett förtydligande som kan göra 
att missförstånd kan undvikas är att samtidigt redogöra för begreppet självförtroende, 
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vilket förklaras enligt samma källa som förtroende till sig själv, självförtröstan, 
självtillit.  

 
Johnson och Forsman (1995) undersökte hur självkänsla hos människor varierar, bland 
annat hur den är uppbyggd och vilka delar den består av. De fann att självkänsla kan 
delas upp i en inre stabil bassjälvkänsla och en yttre självkänsla som anger individens 
behov av att skaffa självkänsla utifrån. Den grundläggande bassjälvkänslan (basic self-
esteem) byggs upp tidigt i livet, med hjälp av föräldrars eller motsvarande fostrande 
personers ovillkorliga kärlek, vilket bör ske under trygga och lugna förhållanden. Den 
utifrån kommande delen, den yttre självkänslan (earning self-esteem) erhålls genom 
värderingar av den egna personen från omgivningens sida, genom erkännanden för vad 
en individ gör och säger. När en person har låg bassjälvkänsla och hög grad av yttre 
självkänsla, fungerar den utifrån kommande bekräftelsen som strävan efter 
kompensation för den låga bassjälvkänslan. Det kan leda till att individen ständigt 
söker uppskattning utifrån för att uppnå en tillräcklig nivå av självkänsla med syftet att 
kunna känna sig tillfreds med sig själv (Johnson & Forsman, 1995). En låg 
bassjälvkänsla i kombination med en hög grad av yttre självkänsla, benämns 
prestationsbaserad självkänsla (förkortas pbs) och har visat sig vara särskilt sårbar 
(Johnson & Forsman, 1995; Johnson & Blom, 2007). Denna sårbarhet kan göra sig 
gällande i situationer som berör exempelvis arbetsförhållanden, arbetsvillkor och 
yrkesideal, då en prestationsbaserad självkänsla kan antas bli påverkad av dessa 
(Hallsten et al., 2002). Likaså kan denna sårbarhet yttra sig i mycket krävande 
situationer, där individen saknar ett socialt stöd. Då ett socialt stöd kan hjälpa 
individen att hantera sin stress, (vilket gör att risken för utbrändhet minskar), kan en 
brist på socialt stöd i pressande situationer istället öka risken för utbrändhet 
(Halbesleben, 2006). 
 
Självkänslans stabilitet varierar hos människor enligt ett kontinuum. En studie (Kernis, 
Cornell, Sun, Berry & Harlow, 1993) som fokuserade på just stabilitet hos självkänsla, 
gjorde den förenklingen att dela in självkänsla i två delar; stabil och instabil 
självkänsla. Dessa två delar undersöktes i kombination med hög respektive låg 
självkänsla, relaterat till begreppen intern respektive extern ’locus of control’ (att 
lägga orsaken till misstag hos sig själv respektive på yttre faktorer). Studieresultaten 
visade att individer med kombinationen instabil och hög självkänsla sökte orsaken till 
ett erhållet negativt omdöme utanför sig själva, medan individer med instabil och låg 
självkänsla hade en tendens att i hög grad ta åt sig av negativ feedback från 
omgivningen och därmed söka orsaken hos sig själva. Ett tydligt samband erhölls 
mellan instabil, låg självkänsla och egenskapen av att vara mindre försvarsbenägen 
mot negativ feedback på egna prestationer (Kernis et al., 1993). Den instabila 
självkänslan utgör en svag och sårbar punkt, vilken kan kopplas ihop med effekter på 
hälsan. Bassjälvkänslan antas vara mycket stabil genom livet medan den yttre 
självkänslan är mer instabil och skör (Johnson & Blom, 2007). 
 
Johnson och Blom (2007) har utvecklat en skala som grundar sig i den teoretiska 
basen om prestationsbaserad självkänsla (se bilaga 2). Det är en vidareutveckling av 
Hallstens et al., (2005) skala (se bilaga 1), vilken utvecklats utifrån empiriska studiers 
resultat. Denna ursprungliga variant av pbs-skalan bestod av fyra olika påståenden 
som skulle besvaras med en (subjektiv) bedömning av i vilken utsträckning de stämde 
in på en individ. Bedömningen gjordes enligt en femgradig skala, från 1=stämmer inte 
alls till 5=stämmer helt. I och med Johnson och Bloms (2007) utveckling av pbs-
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skalan, utökades antalet påståenden samt att dessa delades in under två olika faktorer 
(se bilaga 2). Några exempel på påståenden är: ’Jag anser att mitt värde som människa 
beror på hur väl jag lyckas med saker och ting’, ’Jag tror att jag ibland försöker 
bevisa mitt värde genom att vara duktig’, ’Jag känner att jag aldrig riktigt når mitt 
bästa resultat, även om jag jobbar hårt’. 

Pbs-skalan har validerats teoretiskt (Johnson & Blom, 2007) och experimentellt (Blom 
& Johnson, in press). Validiteten uppnåddes dels genom att pbs-skalan och dess 
begrepp korrelerade med olika teoretiska mätskalor och modeller för självkänsla som 
var relevanta för pbs-skalan och dels genom att kunna uppvisa samma resultat i olika 
urval av undersökningspersoner. Resultaten indikerade också en eventuell 
könsskillnad som bestod i att kvinnor i högre grad än män, baserar sin självkänsla på 
bra prestationer (Johnson & Blom, 2007). Nämnda experiment var ett minnestest, där 
undersökningsdeltagarna var indelade i två grupper: individer med respektive utan 
prestationsbaserad självkänsla. Samtliga deltagares blodtryck, puls och responsstyrka 
uppmättes vid tre olika tillfällen under testets genomförande. Experimentstudien gav 
resultat som visade att individer med prestationsbaserad självkänsla hade högre 
mätvärden i blodtryck och responsstyrka, än individer utan pbs. Skillnaden mellan de 
två grupperna var tydligast vid den första mätningen, som gjordes innan det var känt 
för undersökningsdeltagarna vad de förväntades prestera och hur deras prestation 
skulle bedömas. 
 
Karaktäristiskt för personer med prestationsbaserad självkänsla är att de driver sig 
själva hårt, har stort behov av att få bekräftelse på sitt eget värde och vara duktiga 
(Hallsten et al., 2002). De har svårt att säga nej, har höga krav på sig själva, har stort 
kontrollbehov och är något av perfektionister (Hallsten et al., 2005; Johnson, 2002). 
De är ofta självkritiska, rädda för att misslyckas och tar större hänsyn till andras 
förväntningar och behov än till sina egna (Johnson & Forsman, 1995). En person med 
prestationsbaserad självkänsla, som misslyckas med en prestation, tänker: ”Jag är 
misslyckad” snarare än ”Jag har misslyckats”, vilket ger en uppfattning om hur ett 
misslyckande kan påverka personen känslomässigt, självkänslan försämras (Hallsten 
et al., 2005). En påverkan i fysisk bemärkelse, bekräftas i Blom och Johnsons studie 
(in press), kortfattat beskriven ovan. Förklaringen till den fysiska reaktionen kan ligga 
i det potentiella hotet mot självkänslan och egenvärdet, som finns i en situation som 
innebär en förväntad prestation (Blom & Johnson, in press).  
 
Kopplingar mellan prestationsbaserad självkänsla och utmattningssyndrom 
Perspektivet att se själva utbrändheten som en pågående process, gör att det inte räcker 
med att mäta olika tillstånd som nedstämdhet, utmattning eller uppgivenhet, vilket 
många utbränningsinstrument gör. Det blir också nödvändigt att ta hänsyn till 
individens tidigare engagemang och förhållningssätt till bland annat arbete och 
livssituation i övrigt (Hallsten et al., 2002). Hallsten et al., (2005) menar också att 
syftet med utbränningsprocessen är att nå målet i form av en förbättrad självkänsla, då 
den från början är låg/svag. Han anser att utmattningssyndrom bygger på att två villkor 
uppfylls. Det ena är att kriterierna för utbrändhet är uppfyllda, vilket i hans egen studie 
mättes med hjälp av vedertagna utbrändhetsskalor och det andra är ett fastställande av 
att individens självkänsla är baserad på prestationer. De fall som inte uppfyller 
villkoret om prestationsbaserad självkänsla, benämns vara utslitna (’wornout’) istället 
för utmattade (’burnout’) (Hallsten et al., 2005). 
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Detta, att utbrändhet ofta föregås av ett starkt inledande engagemang, är något som 
forskarna inom utbrändhet är överens om (Hallberg, 2005). Definitionen av 
engagemang varierar bland forskarna. ’Work engagement’ definieras enligt Schaufeli 
och Bakker (2004) som de tre dimensionerna drivkraft, (vigor) hängivenhet 
(dedication) och absorbering (absorption). Maslach och Leiter (1997, refererad i 
Maslach, Schaufeli, & Leiter, (2001)) definierar ’work engagement’ som låga poäng i 
känslomässig utmattning och cynism, samt höga poäng i upplevelse av den egna 
förmågan på MBI-skalan. En naturlig och logisk koppling är att det krävs ett intresse 
för att åstadkomma något, en viss insats av energi för att kunna prestera resultat. Detta 
intresse kan beskrivas som ett engagemang, som ger drivkraft för att nå prestationen. 
Det ovan nämnda beteendet som betecknas som typ-A, kännetecknas också av att en 
individ ofta har ett mycket starkt engagemang i sitt arbete och sin sysselsättning i stort. 
Hallberg (2005) såg dock inte några kopplingar mellan typ-A och utbrändhet över tid, 
och inte heller mellan ’work engagement’ och utbrändhet över tid. Därmed krävs 
fortsatt forskning för att undersöka vad detta engagemang består i. Hallsten et al., 
(2005) pekar mot att prestationsbaserad självkänsla skulle kunna konceptualisera detta 
engagemang och därmed bidra till en viktig pusselbit i utbrändhetsforskningen.  
 
Det starka engagemang som många personer med prestationsbaserad självkänsla visar 
prov på, kan ses som ett tecken på ett beroende av att vara ”duktiga” för att duga inför 
sig själva (Hallsten et al., 2002). Dessa personer har, med sitt starka engagemang, en 
tendens till att driva sig själva väldigt hårt i redan pressande situationer. Detta skulle i 
sin tur kunna bidra till kopplingen varför begreppet prestationsbaserad självkänsla kan 
vara en del av förklaringen till att vissa människor pressar sig extra hårt och ignorerar 
hälsoriskerna som detta innebär (Hallsten et al., 2002). 
 
I en studie av Johnson och Forsman (1995), utfördes ett experiment som undersökte 
hur personer med olika kombination av bassjälvkänsla och yttre självkänsla, reagerade 
på besked om dåliga resultat i en situation där de bland annat skulle besvara olika 
kunskapsfrågor med valfri svårighetsgrad. Det visade sig att personer med låg 
bassjälvkänsla och hög grad av yttre självkänsla, det vill säga prestationsbaserad 
självkänsla, ständigt ökade svårighetsgraden på kommande uppgifter, då de fick 
besked om ett misslyckat resultat. I studien framkom även att individer med 
prestationsbaserad självkänsla kunde beskrivas som neurotiska, rädda för att 
misslyckas, har ofta ett beteende av typ-A, stort behov av att prestera samt en låg 
självkänsla på allmän basis. Dessa beskrivna egenskaper tillsammans, utgjorde en 
möjlig orsak till varför just dessa individer visade sig reagera på misslyckanden, 
genom att konsekvent höja ambitionsnivån inför nya uppgifter, trots risken för nya 
misslyckanden. Förklaringen antogs vara att det är mer acceptabelt att misslyckas med 
en svår uppgift än med en lätt och skapar därmed mindre skamkänslor. En annan 
förklaring kunde vara att det är ett sätt för dessa individer att skydda den redan allmänt 
låga självkänslan. De individer med hög bassjälvkänsla och låg grad av yttre 
självkänsla, sänkte istället ambitionsnivån, vilket skapade bättre förutsättningar för att 
lyckas i utförandet av nya uppgifter (Johnson, 2002; Johnson & Forsman, 1995). 
Kopplingen till utmattningssyndrom ligger här i att detta beteende ger konsekvensen 
att individer med prestationsbaserad självkänsla har tendens till att höja tempot och 
arbeta mer, då de blir stressade, istället för att ta det lugnare och se till att få vila och 
återhämtning, vilket med tiden kan påverka hälsan negativt (Eriksson, 2004).  
 
Som alltid samverkar den yttre miljön med individens egenskaper. Det finns 
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indikationer på att individer med hög prestationsbaserad självkänsla fungerar alldeles 
utmärkt i en god arbetsmiljö, men kan ha en högre risk att drabbas av bland annat 
utmattningssyndrom i en arbetsmiljö, där dåliga arbetsvillkor råder (Hallsten et al., 
2002). Exempelvis antas dessa individers perfektionistiska drag tillsammans med ett 
starkt kontrollbehov, göra att de är extra känsliga för en situation där kraven i arbetet 
överstiger den kontroll de besitter för att kunna möta dessa krav. Det är viktigt för 
dessa individer att göra ett bra jobb, varför detta antas vara en stressande situation i 
synnerhet för individer med prestationsbaserad självkänsla (Eriksson, 2004; Hallsten 
et al., 2005; Johnson & Forsman, 1995). Perfektionism kan enligt Hallsten et al., 
(2005) vara en drivkraft bakom ett beteende som tyder på prestationsbehov. Karasek 
och Theorells modell, krav–kontroll modellen (Socialstyrelsen, 2003; Taylor, 2006), 
skulle här kunna ge en förklaring till hur nämnda individer reagerar på mycket höga 
krav, om de saknar kontroll i en stressande arbetssituation. Enligt denna modell är 
nämligen kombinationen av höga krav och låg nivå av kontroll, den mest negativa med 
avseende på hälsoeffekter orsakade av arbetsrelaterad stress (Socialstyrelsen, 2003; 
Taylor, 2006). Således kan även en person med drag av perfektionism drabbas i 
ovanstående situation. 

 
Syfte 
Denna studies syfte var att undersöka om intervjusvaren från personer med erfarenhet 
av utmattningssyndrom, kunde beskriva beteenden som stämmer med teorin om 
prestationsbaserad självkänsla, genom att intervjua dessa individer om frågor som rör 
deras relation till prestationer och arbete. Denna typ av studie var inget som kunde 
hittas bland publicerade artiklar och därför uppfattades det meningsfullt att göra en 
sådan undersökning.  

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Författarens kriterier för urval av intervjupersoner var dels att de skulle ha varit 
långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom, samt ha kommit tillbaka till 
arbetslivet, i den bemärkelsen att de arbetade minst halvtid, även om det benämndes 
vara så kallad arbetsträning. Långtidssjukskrivning har ingen bestämd definition av 
tid, enligt försäkringsläkare Gert Lindänger på Försäkringskassan (personlig 
kommunikation 080515). Författaren utgick i denna undersökning från att 
långtidssjukskrivning är minst två månader eller längre. Någon av intervjupersonerna 
fick tacka nej till intervju på grund av tidsbrist. Detta ledde till att författaren snabbt 
måste hitta en ny intervjuperson, vilket resulterade i att det blev två individer som kom 
från samma företag, som intervjuades. Totalt blev det sex individer, enbart kvinnor, 
som ställde upp frivilligt utan erbjudande om ersättning. Studiens inriktning på att 
intervjua personer som drabbats av utmattningssyndrom, är ett för individen personligt 
och känsligt ämne, vilket gjorde att det blev svårt att få tag på intervjupersoner. Det 
var speciellt svårt att hitta män att intervjua. 
 
Tid och plats för intervjuerna avtalades i ett personligt telefonsamtal med respektive 
intervjuperson. En kort beskrivning av de sex intervjupersonernas bakgrund ser ut som 
följer: 
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Intervjuperson 1 var en 49-årig kvinna med civilingenjörsutbildning, gift och två barn, 
varit långtidssjukskriven två gånger för utmattningssyndrom, tillbaka i arbete sedan 
sju månader.  
Intervjuperson 2 var en 53-årig kvinna med utbildning på doktorsnivå, ensamstående, 
en vuxen dotter, varit långtidssjukskriven en gång för utmattningssyndrom, tillbaka i 
arbete sedan lite drygt tre år. 
Intervjuperson 3 var en 59-årig kvinna, gift och två vuxna utflugna barn, varit 
långtidssjukskriven en gång för utmattningssyndrom, tillbaka i arbete sedan ungefär 
ett halvår. 
Intervjuperson 4 var en 29-årig kvinna med högskoleutbildning inom ekonomi, sambo, 
inga barn, varit långtidssjukskriven en gång för utmattningssyndrom, tillbaka i arbete 
sedan ett år och fyra månader. 
Intervjuperson 5 var en 37-årig kvinna med bland annat dekoratörsutbildning, sambo, 
inga barn, varit långtidssjukskriven en gång för utmattningssyndrom, tillbaka i arbete 
sedan fem månader. 
Intervjuperson 6 var en 38-årig kvinna med IHM-utbildning, gift och tre barn, varit 
långtidssjukskriven tre gånger för utmattningssyndrom, tillbaka i arbete sedan tio 
månader. 
 
Datainsamling 
Planeringen för genomförandet av sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer innebar 
från början en förfrågan ställd via e-post till en kontaktperson från flera olika företag, 
där författaren hade fått kännedom om att det fanns individer bland personalen, som 
hade varit långtidssjukskrivna för utmattningssyndrom. Förfrågan innehöll en 
förklarande text till syftet för intervjuerna, information om garanterad konfidentiell 
hantering av insamlat material, samt önskemålet om tillstånd att få spela in 
intervjuerna. Därefter togs direktkontakt per telefon med respektive intervjuperson, för 
överenskommelse om när intervjun skulle genomföras. 
 
Datainsamlingen gjordes genom nämnda intervjuer. Dessa genomfördes inne på 
respektive intervjupersons arbetsrum på arbetsplatsen alternativt ett ledigt 
konferensrum, under arbetstid med stängd dörr. Intervjupersonerna fick svara på både 
demografiska frågor och frågor som avsåg ringa in de beteenden och förhållanden som 
karaktäriserar prestationsbaserad självkänsla (Johnson & Blom, 2007). Dessa frågor 
bygger på påståenden som ingår i pbs-skalan (se bilaga 2) och behandlade således 
intervjupersonernas relationer till sitt arbete och prestationer. Intervjuerna omfattade i 
genomsnitt ca en timme, med undantag för de två sista som blev en och en halv timme. 
Intervjuerna spelades in i sin helhet med hjälp av en portabel digital inspelningsutrust-
ning; Handy Recorder H4, fabrikat ZOOM. Den kunde sedan kopplas direkt till en PC 
via en USB-kabel, för överföring av de digitala ljudfilerna. Därefter gick det att lyssna 
på ljudfilerna via datorns högtalare och parallellt sitta och skriva ner transkriberingen i 
Microsoft Word. 
 
En ombearbetning av intervjuguiden (se bilaga 3) blev nödvändig, eftersom 
intervjuerna behandlade självkänsla i några frågor och det framkom av första intervjun 
att det inte är helt självklart att det finns en allmän kunskap om åtskillnaden mellan 
begreppen självförtroende och självkänsla. Ombearbetningen gjordes i form av tillägg 
av uppläsning av de skilda definitionerna av begreppen självkänsla och 
självförtroende, inför den andra intervjun. Den del av intervjun som var strukturerad 
bestod av frågorna som specifikt gällde just självkänsla. Dels uppfattningen om hur 
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den egna självkänslan är och dels om vad som påverkar den, respektive hur den 
påverkas. Även några av dessa omformulerades vid nämnda ombearbetning, för att bli 
mer lättförståeliga. Intervjufrågorna täcker totalt sett ett bredare perspektiv, än vad 
denna studies specifika syfte omfattar och det beror på att författaren har för avsikt att 
försöka täcka så många detaljer som möjligt om bakgrunden: både barndom, privatliv 
och arbetsliv, för att möjliggöra en bedömning av intervjupersonerna i helhet och 
möjlighet att avgöra hur deras bassjälvkänsla är och eventuell orsak till dess 
beskaffenhet. 

 
Analys 
Transkriberingen av intervjuerna gjordes i stort sett ordagrant, förutom vissa ljud och 
oviktiga ord som till exempel ”liksom” och ”va” i slutet av meningarna. Efter att 
transkriberingen av intervjuerna var slutförd, påbörjades arbetet med att analysera all 
rådata med en deduktiv tematisk analysmetod enligt föreskrifter av Langemar (2006). 
Inledningsvis gjordes en lista över karaktäristiska drag för personer med 
prestationsbaserad självkänsla, med utgångspunkt ifrån påståendena i pbs-skalan. 
Därefter gjordes första genomgången av all text, vilket gav markeringar av förekomst 
av nämnda karaktärsdrag och viktiga och meningsfulla uttalanden, samt 
minnesanteckningar i marginalen av tankar och idéer som kom upp. Andra 
genomgången gav en uppfattning om vilka olika karaktäristiska drag som 
utkristalliserades i varje intervju. Den tredje bearbetningen samlades alla av samma 
karaktärsdrag ihop, vilka blev till de olika teman som intervjuerna resulterade i. Några 
karaktärsdrag var av samma natur och samlades under ett gemensamt tema. Resultaten 
från den deduktiva tematiska analysen redovisas nedan under rubriken Resultat, där 
varje tema beskrivs och förklaras var för sig. 

 
 

Resultat 
 

Duktighet 
Duktighet är viktigt för samtliga intervjupersoner. Någon av intervjupersonerna gör 
förtydligandet att det är viktigt att bli betraktad som duktig. Valet av utbildning, att bli 
civilingenjör, gjordes av en slump, enligt intervjupersonen, men hon fortsätter och 
menar att det var mer för att bevisa att hon inte var dum, för då skulle hon inte kunna 
bli civilingenjör. På frågan om varför det är viktigt att vara duktig svarar någon annan 
intervjuperson: 

 
”… jag vet ju att jag är den där klassiska ’duktiga flicka-typen’. Jag har alltid 
varit jätteduktig och det måste ju komma från barndomen, att man har blivit 
belönad för att vara duktig”. 

 
Hon tycker att det inte finns någon annan förklaring, förutom att det kan vara medfött 
och ligga i personligheten från början, men tycker att det är osäkert i vilken 
utsträckning i så fall. Ytterligare en aspekt av duktighet är förväntningar ställda på den 
egna personen, av omgivningen. Någon av intervjupersonerna uppger att hon inte 
tänkte så mycket på att dessa förväntningar existerade före sjukdomen, men att de efter 
sjukdomen blivit en källa till stress för henne. Hon upplever förväntningar på att vara 
duktig som stressande. Någon av intervjupersonerna, som befinner sig i stadiet att 
arbetsträna på 50 %, svarar så här på frågan om varför det är viktigt att vara duktig: 
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”Man mår så mycket bättre när man är duktig. Ja, men det är väl liksom … på 
ett sätt är det, ja man är mer avslappnad då. Har man gjort allt det där som man 
har tänkt sig eller föresatt sig eller som man tror att någon annan förväntar sig, 
då kan man slappna av på nåt vis.” 

 
Prestation 
Det har varit viktigt med prestation för samtliga intervjupersoner. Några av dem kan 
ge exempel på hur de har präglats i sin barndom med att det är viktigt att prestera och 
givetvis också vad en person presterar, men de har präglats på olika sätt, av olika 
orsaker. Någon av dem uppger att prestation alltid har varit som en ledstjärna för 
henne och att ett visst inslag av prestation behövs, för att åstadkomma något resultat 
och inte bara ”flumma runt”. Det spelar ingen roll om det är kvalificerat eller 
okvalificerat arbete, det är viktigt att så fort som möjligt kunna sätta sig in i jobbet, för 
att sedan så smidigt som möjligt kunna börja prestera. Prestation gäller även i mindre 
kvalificerade jobb, skillnaden är att det tar kortare tid att sätta sig in i dessa och 
komma igång. Vid ett tillfälle nämner hon prestationsångest, men ångrar sig och säger 
istället att försök att uppnå prestationer är för henne som en inre kraft. Hon beskriver 
att hennes självkänsla har suttit i hennes prestationer och ett bra exempel på det var att 
hon tyckte det var otroligt jobbigt att vara föräldraledig, när hennes barn föddes. Hon 
upplevde inte att ta hand om sina barn hemma som en prestation och trivdes inte heller 
med det, så hon var inte hemma på heltid längre än ca åtta månader med något av dem. 
 
En distinktion av prestation gjordes av någon av intervjupersonerna, då hon sa att i 
början var prestation att göra sitt bästa för att fullgöra det som var avsett att 
genomföras av henne i jobbet. Hon menar att med tiden förändras bilden av prestation 
på så sätt att den så att säga måste accelereras eller ständigt höjas en nivå, för att 
räknas som en prestation. Hon uttrycker det så här: 

 
”… jag ville prestera, prestera och prestera och det höll mig uppe på nåt vis och 
ju mer man visade desto mer måste man bevisa och just det här när man är 
kvinna i IT-branschen, då blir det liksom ännu mer, för man känner ändå det där 
att kvinnor måste prestera mer för att bli erkända.” 

 
Ytterligare en variant är den där intervjupersonen inte har så mycket att säga om 
prestation till att börja med. Hon tycker att prestation är att klara av något som man 
har föresatt sig att klara och då blir det ju viktigt, för det skulle vara tråkigt att aldrig 
klara det man föresatt sig. Men så på frågan om hur hon definierar sin självkänsla ges 
svaret: 

 
”… känna det där att man ska vara nöjd med att bara vara ’jag’ liksom. Ja, det 
är jättesvårt. Vadå bara vara ’jag’ alltså? ’Jag’ är på nåt sätt inget om ‘jag’ 
inte gör en massa grejer.” 

 
Några av intervjupersonerna beskriver sig själva ha eller har haft, före sin sjukdom, en 
tendens att bara jobba på, jobba för att uppnå önskade prestationer och inte vara 
medvetna om att det finns en gräns för hur mycket en människa orkar med. Någon av 
intervjupersonerna nämner att det hände ganska ofta att hon faktiskt glömde att gå 
iväg på lunch. Hon fortsatte bara att arbeta. När intervjupersonerna svarar på frågan 
om hur de reagerar när de inte har något till hands att prestera, svarar några av dem att 
de blir rastlösa och någon berättar sen att när hon återhämtar sig, så innebär det att 
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göra något med händerna, som exempelvis snickra eller arbeta i trädgården eller 
liknande. Några av intervjupersonerna svarar att då brukar de hitta på något, någon av 
dem uppger att hon ’kan inte göra ingenting’. Egenskapen av att ha svårt att säga nej, 
som flertalet av dem har eller har haft, beskrivs som ett sätt att bli omtyckt och 
accepterad genom att alltid ställa upp och hjälpa till. Någon av intervjupersonerna ser 
det på det sättet att när någon inledningsvis har sagt ja till en förfrågan, blir det väldigt 
svårt att säga nej nästa gång en förfrågan kommer från samma person. Någon annan 
nämner att hon har haft det som devis i livet, att först säga ja och sen nej, men att hon 
har börjat inse att det inte alltid är så bra. 
 
Flertalet av intervjupersonerna uttrycker ett behov av bekräftelse, vilket de beskriver 
som en drivkraft till att prestera. Någon av intervjupersonerna berättar att hon alltid 
brukade arbeta hemifrån ca fyra timmar på vardagskvällar, plus ett antal timmar på 
söndagar, innan hon blev sjukskriven. Detta var utöver den ordinarie arbetstiden, fyrtio 
timmar per vecka. Det var viktigt för henne att vara bland de bästa bland sina 
försäljarkollegor, ha de bästa försäljningssiffrorna.  
 
Perfektionism 
Några av intervjupersonerna säger att de alltid skulle kunna göra saker och ting lite 
bättre, att de ofta inte blir riktigt nöjda med ett resultat utan de kan alltid fortsätta 
jobba med det lite till. Någon av dem har fått höra av andra att hon är perfektionist, 
exempelvis när det gäller jobb. När hon får frågan om hon någonsin blir nöjd med sina 
resultat eller om de alltid kan bli bättre, svarar hon: 

 
”Nej, dom kan alltid bli bättre. Men jag är ändå ofta rätt nöjd, men det är 
fortfarande så att de skulle kunna bli lite bättre.” 

 
Någon av intervjupersonerna känner inte igen sig i att vara perfektionistisk, utan 
hänvisar istället till ett väldigt stort behov av bekräftelse på sina insatser. Det är när 
hon får positiv bekräftelse på det hon gör i sitt arbete, som hon mår bra och är nöjd 
med sig själv. När bekräftelsen uteblir blir hon istället osäker på om hennes resultat är 
tillräckligt bra eller inte. Hennes svar på frågan om hur hon påverkas om hon presterar 
sämre än väntat, svarar hon: 

 
”Det är hemskt, det tycker jag inte alls om! Jag vill ha kontroll över… på nåt 
sätt tycker att jag har … Men neej, det handlar just om det där med bekräftelse, 
jag är väldigt, väldigt svag för positiv bekräftelse. Det är min drivkraft liksom 
att från andra höra att man har gjort ett bra jobb, i stort och i smått.” 

 
Ytterligare en åsikt som flertalet av intervjupersonerna uttrycker är att de mår dåligt 
när de misslyckas med en uppgift som de har föresatt sig att klara av. De säger att de 
går omkring och grämer sig för misslyckandet och ifrågasätter sig själva hur de kunde 
göra som de gjorde. De tycker det är hemskt att misslyckas och någon av dem säger 
också att hon skäms, att hon tycker det är pinsamt. Hennes svar på frågan om hur 
hennes självkänsla påverkas om hon misslyckas med något, lyder: 

 
”Jag tycker det är jättejobbigt, därför förekommer det nästan aldrig en sån 
situation. Det blir ju det att för att klara en sån situation, så jobbar man liksom 
ihjäl sig hellre än att försätta sig i den situationen”. 
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En annan detalj är att någon av intervjupersonerna erkänner att hon kan känna ett sting 
av avundsjuka, när någon annan har lyckats bra med något, speciellt om det är inom 
ett område som hon anser sig själv kunna behärska. Då kan hon tänka att hon också 
skulle kunna ha klarat av att nå samma goda resultat, om inte bättre. Någon av 
intervjupersonerna svarar på frågan om det är viktigt att ha kontroll, att hennes 
kontrollbehov har kommit efter sjukdomen. Enligt ett personlighetstest som hon 
utförde inför anställningen på hennes nuvarande tjänst (samma som hon hade innan 
sjukdomen) visade det sig nämligen att hon inte alls hade högt kontrollbehov. 
 
Någon av intervjupersonerna beskriver hur hennes städning fungerar för tillfället, men 
att hon önskar att den fungerade på ett annat sätt egentligen: 

 
 ”… i den mån har jag faktiskt gett upp att ha jättefint hemma eh … jag sörjer 
det jättemycket, men jag pallar inte, jag skjuter det framför mig: ”En dag ska vi 
ha storstädning från golv till tak, det ska bli skönt när den dan kommer”, men 
fram tills dess är det att dammsuga mitt på golvet, så gott man kommer åt och så 
där. Det är inte kul.” 

 
Engagemang 
Flertalet av intervjupersonerna beskriver ett starkt engagemang i sitt arbete, men på 
olika sätt. Några nämner att de vill ha kontroll över situationer och jobbar i hårt tempo 
för att bibehålla kontrollen. Några säger att det fanns hela tiden mycket att göra, så det 
var mycket vanligt och frekvent förekommande med övertidsarbete för egen del. 
Några poängterar att deras arbete, deras arbetsuppgifter har inte varit orsak till deras 
sjukdom. Tvärtom har deras starka intresse för sitt arbete varit en av drivkrafterna att 
få komma tillbaka till samma arbete som de hade då de blev sjukskrivna för 
utmattningssyndrom. Några uppger också att arbetet blivit till ett personligt intresse, 
exempelvis för att de har varit med från början, då företaget startades, och skapat 
ramarna för det egna arbetet. De har varit ensamma på sin position och har inte haft 
någon att delegera till, vilket har gjort att deras arbetsuppgifter inte blivit gjorda, när 
de helt enkelt har haft för mycket att göra, var på semester eller borta av annan orsak. 
Detta arbete var de tvungna att ta igen så fort de kom tillbaka till arbetet igen. Så här 
beskriver någon av intervjupersonerna sin situation som den var innan hon blev sjuk: 

 
”Det blir liksom dygnet runt, så när man kommer hem sätter man sig och jobbar 
hemifrån halva natten.” 

Några av intervjupersonerna uppger att de hade svårt att koppla av och sluta tänka på 
jobbet, när de var hemma eller var ute med sina barn i lekparken och liknande 
tillfällen. De beskriver att de fanns på plats fysiskt där på lekplatsen, men mentalt 
befann de sig på sitt arbete och tänkte på vad som hänt eller vad som måste göras nästa 
dag. Någon av intervjupersonerna nämner att hon bryr sig mycket om sitt arbete och 
vilka konsekvenser hennes insatser får: 

”Sen är det ju också en sak om man har misslyckats med nånting, att jag kanske 
måste få bekräftelse från dom andra att är det okey att det blev så här trots allt, 
nu har jag sumpat det här, blev det katastrof eller ja … fast jag kanske bryr mig 
för mycket, det beror på vad det handlar om.” 
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Familjebakgrund 
Intervjupersonerna har varierande familjebakgrunder. Någon av intervjupersonerna 
beskriver sin mamma som mycket dominant och mycket aktiv. Hennes mamma hade 
tre arbeten parallellt, mamman sydde sina två döttrars alla kläder själv, mamman fick 
hela familjen att börja åka slalom och det var mamman som fick hela familjen att åka 
till England varje sommar i fjorton år, för att hon skulle arbeta på språkläger och drog 
med hennes pappa som hjälplärare. Det framgår att mamman utgör en stark förebild 
för henne, då hon är så pass central. Pappan får inte riktigt någon egen plats, utan 
hänger på när mamman drar åt något håll. Uppfattningen om sin pappa respektive 
mamma beskriver hon på följande sätt: 

 
”… men i familjen uppskattade jag inte honom alls under den tiden jag bodde 
hemma, för då var det bara mamma – det var ett matriarkat utav guds nåde”. 

 
Det berättas om en situation där intervjupersonen är ett av familjens fem barn och hon 
är den äldsta av döttrarna. Hon har en storebror och tre yngre syskon, varav hon idag 
har god kontakt med två och lite sämre kontakt med de två andra. Intervjuperson 
uttrycker själv att känslan av att behöva vara duktig, vara den duktiga flickan, kan hon 
bara tro kommer hemifrån. 

 
Ytterligare en uppfattning som beskrivs i någon av intervjuerna är någon av 
intervjupersonerna som har haft en bra barndom, lugn och trygg med kärleksfulla 
föräldrar, men de arbetade väldigt mycket, som egna företagare båda två, vilket gjorde 
att intervjupersonen och hennes syster ofta fick klara sig själva. Denna beskrivning 
kan illustreras med följande: 

 
”Jag har en syster som är elva år äldre än vad jag var. Hon fick vara mycket 
barnvakt, vilket inte var så kul, men det har vi rett ut nu på gamla dar. Jag hade 
väl önskat att mina föräldrar var med mig kanske lite mera och åkte skidor, ja 
du vet, fast det var mer så att snarare man fick en slant och gå på bio.” 

 
I motsats till föregående exempel, framkommer ett annat exempel där 
intervjupersonen ger en beskrivning av en bra barndom, där föräldrarna, framför allt 
mamman, är ständigt närvarande, men där det bland annat saknas fysisk närhet i form 
av kramar och liknande. Intervjupersonen talar om att hennes mamma uttryckligen har 
förklarat att hon inte är en sådan person som kramas, helt enkelt. Den här mamman 
hade dessutom svårt att hantera konflikter och flydde undan dem genom att gå undan 
och stänga dörren efter sig, för att sedan efteråt inte ta upp problemet och diskutera 
det, utan bara fortsätta som vanligt. Ytterligare någon av intervjupersonerna uppger att 
hon haft en bra barndom, en mycket bra barndom till och med, men att en livskris 
orsakad av att hennes mamma begick självmord, förändrade hennes liv och hennes 
beteende. Hon tog vid tjugo års ålder över rollen att hålla ihop familjen och 
upprätthålla fasaden utåt, för att visa alla runtomkring att familjen fortfarande 
fungerade. Detta trots att hennes pappa började missbruka alkohol och hennes bror 
började skolka och missköta sitt skolarbete. Intervjuperson säger själv att det troligtvis 
är i samband med denna förändring, som hennes eviga presterande började. 
 
Ytterligare en variant var en strulig barndom med jobbiga familjeförhållanden, där 
föräldrarna skiljde sig och intervjuperson berättar att hon var otrygg som barn och fick 
flytta runt. Hon konstaterar själv att grunden för hennes självkänsla aldrig lades på 
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grund av detta. Det enda stället där hon fick bekräftelse var i skolan och att hon då 
lärde sig redan som liten att hon kunde prestera goda resultat i skolan och därigenom 
bli omtyckt av andra människor. 
 
Vägen till och tillbaka från utmattningssyndrom 
Begreppet tydlighet uppfattades av flertalet av intervjupersonerna som något positivt, 
framförallt i samband med arbetslivet och tydlighet kring sin arbetsroll. Någon av dem 
menar att tydlighet underlättar mycket i många olika sammanhang, som exempelvis i 
instruktioner eller i uttalade krav och förväntningar. Tydligheten gör att det är lätt att 
veta exempelvis vilka målen är eller vad en anställd ska rätta sig efter. Några av 
intervjupersonerna har råkat ut för det motsatta, otydlighet, några i samband med att 
de började på sin nuvarande arbetsplats, i en chefsposition. Otydligheten orsakade en 
stor osäkerhet om vad som förväntades av dem och hur mycket som deras 
ansvarsområde egentligen omfattade. Någon intervjuperson menar att det kan i sin tur 
ha berott på att hon själv som anställd inte var tydlig med vad hon ville göra. 
Otydligheten bestod bland annat i ett utökat chefskap över flera ansvarsområden än 
vad som överenskommits. Denna otydlighet var förödande för henne, som hon själv 
uttrycker det: 

 
”… men det som för mig var förödande första gången, det var att det var så 
otydligt. Mina arbetsuppgifter var otydliga.” 

 
Ytterligare någon av intervjupersonerna tillträdde sin chefsbefattning som nyanställd, 
utan att ha någon tidigare erfarenhet av personalansvar, men fick ingen introduktion i 
arbetet. Det visade sig att hon fått ansvaret för en grupp, där en person i gruppen 
(Lena, fingerat namn) varit problematisk under en längre tid och resten av gruppen 
mådde inte bra på grund av Lena. Lena var dessutom gruppens chef, innan 
intervjupersonen skulle tillträda. Det innebar att Lena skulle bytas ut och ersättas av 
intervjupersonen, men inget av det här fick intervjupersonen information om i förväg. 
Det visade sig sedan att flera andra problem som dök upp, orsakades av en och samma 
problematiska person, Lena. Arbetet med den här gruppen pågick i ett år, där det till 
slut gavs en öppning för att kunna friställa Lena i samband med en sammanslagning 
med ett annat företag. Kort därefter blev intervjupersonen sjukskriven för 
utmattningssyndrom. 

 
Det framgår i ett flertal intervjuer att dessa individer som har drabbats av 
utmattningssyndrom, har fått en lärdom om distinktionen mellan självförtroende och 
självkänsla, vilken de aldrig tidigare hade reflekterat över att den fanns. Några av 
intervjupersonerna nämner att det är något de har jobbat med, alternativt fortfarande 
jobbar med i den terapi som ingår i deras rehabilitering. Några av dem uppger att det 
är kognitiv beteendeterapi de deltar eller har deltagit i. Ytterligare en lärdom är att 
medvetet kunna förändra och bryta sitt beteende, som har varit en del av orsaken till 
sjukdomen i sig, samt lära sig se hur det har kunnat orsaka sjukdomen. Detta 
illustreras av att intervjupersonerna uttrycker att de har genomgått en förändring i sin 
attityd till livet och sitt sätt att tänka som i sin tur kräver förändring av det egna 
beteendet. Någon av intervjupersonerna uttrycker det så här: 

 
”Nej, innan jag blev sjuk och efter jag blev sjuk är ju helt olika. Jag är en helt 
annan person känns det som. Nu presterar jag för att jag vill det, inte för att jag 
måste det.” 
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Några av intervjupersonerna uppger att det har skett en tydlig förändring av deras 
attityd till duktighet, efter att ha gått igenom detta med utmattningssyndrom. De säger 
att förändringen har blivit att det inte alls är lika viktigt, som det var före sjukdomens 
utbrott. Det viktiga var då att vara duktig, vara bäst, visa bäst resultat i arbetet eller för 
att tillfredsställa ett beroende av en yttre bekräftelse. Förändringen består i att det finns 
andra saker som är viktigare än att vara duktig. 

 
Flertalet av intervjupersonerna berättar att de har upplevt sig ha varit deprimerade 
under någon period av sin sjukdom, några mer andra mindre. Någon av 
intervjupersonerna beskriver det så här:  

”… alltså jag mådde så himla dåligt, det är inget liv och man kan inte leva så 
här liksom. Jag orkar ingenting, jag är bara deprimerad. Allting handlar bara 
om att försöka överleva dag från dag och det är en kamp, varje dag är en kamp 
att försöka ta sig till jobbet, att försöka genomlida en dag på jobbet och sen 
bara gå hem och bara känna sig totalt utmattad i både huvet och i kroppen och 
inte kunna göra någonting annat liksom.” 

 
 

Diskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka om intervjusvaren från personer som diagnostiserats 
med utmattningssyndrom, kunde beskriva beteenden som stämmer med teorin om 
prestationsbaserad självkänsla. Det uppfattades vara logiskt att undersöka 
prestationsbaserad självkänsla hos personer som har diagnostiserats med 
utmattningssyndrom, som dessutom kommit så pass långt i återhämtningen att de har 
lyckats komma tillbaka till arbetslivet. Då skulle det kunna finnas möjlighet för 
intervjupersonerna att ha fått ett perspektiv på hela upplevelsen och en chans att kunna 
bedöma den i sin helhet, vad som var orsaken och vad den har fått för eventuella 
konsekvenser för personen. Detta bedömdes kunna vara en god förutsättning för att 
kunna undersöka om dessa individers självkänsla till stor del utgörs av 
prestationsbaserad självkänsla eller inte. 
 
Resultatet är återgivet ovan i form av de sex olika temana: duktighet, prestation, 
perfektionism, engagemang, familjebakgrund och vägen till och tillbaka från 
utmattningssyndrom, där alla teman utom det sistnämnda stämde överens med teorin 
om prestationsbaserad självkänsla och pbs-skalan. Intervjusvaren gav insikt om att 
familjebakgrund verkar ha en påverkan på hur människans självkänsla utvecklas, samt 
att duktighet, prestation och perfektionism alla är begrepp som dessa intervjupersoner 
har haft en tydlig och speciell relation till, vilket stämmer överens med den bild som 
teorin beskriver (Hallberg, 2005; Hallsten et al., 2005; Johnson & Forsman, 1995). 
Temat engagemang skulle kunna konceptualiseras av prestationsbaserad självkänsla, 
på så sätt att det tycks stå för en relevant beskrivning av en person, som har siktet 
inställt på att prestera så mycket och så bra som möjligt. Ett starkt engagemang i det 
egna arbetet gick som en röd tråd genom flertalet av intervjuerna. Under ett tema om 
vägen till och tillbaka från utmattningssyndrom samlades intervjupersonernas uttryck 
av behov av tydlighet, samt deras beskrivningar av personlig utveckling och lärdomar. 
Dessa togs med i resultatet på grund av den uttalade särställning som de fick, samt att 
de kom upp i flertalet av intervjuerna som viktiga faktorer i sammanhanget med stark 
koppling till sjukdomen och dess konsekvenser. 
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Duktighet 
Detta begrepp gav upphov till lite mer uttömmande svar, när det togs upp i 
intervjuerna. Det gav intrycket att det var lätt för intervjupersonerna att relatera till 
duktighet. Det framgick i några av intervjuerna att detta klart och tydligt kopplades till 
att vara pålitlig och göra det som förväntas av en, att alltid ställa upp på andra och 
klara av det mesta och göra det på ett bra sätt. Någon av intervjupersonernas 
förtydligande att det är viktigt att bli betraktad som duktig, kan komma av att hon har 
haft en duktig mamma att se upp till, vars bekräftelse stod högt i värde. Mamman var 
troligen en stark förebild som visade att duktighet lönar sig. Förtydligandet förstärker i 
sin tur intrycket av hur viktigt det är för henne att få bekräftelse på det hon gör, vilket 
några av intervjupersonerna uttrycker att de har behov av. Förväntningar är också 
något som kan påverka individer med en självkänsla baserad på prestationer. Någon av 
intervjupersonerna berättade att hon upplever förväntningar på att vara duktig som 
stressande och då gäller det förmodligen både hennes egna såväl som andras 
förväntningar på henne. Beskrivningen i detta avsnitt går i rak linje med hur en individ 
med prestationsbaserad självkänsla kan se på både duktighet, bekräftelse från 
omgivningen och förväntningar (Hallsten et al., 2002). 

 
Prestation 
Även prestation var ett begrepp som verkade vara lätt för intervjupersonerna att 
relatera till. Egenskapen att vara högpresterande kan tolkas som en del av ett typ-A 
beteende (Grossi, 2004). Ytterligare en aspekt som passar in på detta beteende är vad 
intervjupersonerna svarade på frågan om hur de reagerar när de inte har något till 
hands att prestera. Några av dem uppgav att de blir rastlösa i sådana situationer, de 
hittar hellre någon ny uppgift istället för att sitta sysslolös, vilket stämmer in på 
nämnda beteende av typ-A (Grossi, 2004; Hallberg, 2005; Perski, 2002; Taylor, 2006). 
Det verkar fungera så att så länge det finns arbete, alternativt att det går att hitta 
ytterligare arbete på egen hand, då fortsätter personen att arbeta. Ingen av 
intervjupersonerna verkar ha känt av sina egna begränsningar, som innebär en gräns 
efter vilken individen måste få vila och återhämta sig för att kunna fortsätta i samma 
takt. Flertalet av intervjupersonerna har fortsatt arbeta i samma höga takt utan någon 
konkret åtgärd, trots att de har upplevt signaler från kroppen som visade att något inte 
var som det skulle vara. Detta skulle kunna kopplas till hur personer med 
prestationsbaserad självkänsla tenderar att hålla fast vid en hög ambitionsnivå, trots att 
de misslyckats med en uppgift (Johnson, 2002; Johnson & Forsman, 1995), men att 
misslyckandet i dessa fall istället består i att kroppen inte lyckats bibehålla en 
hälsosam balans. Det kan i sin tur ge en bild av hur vanligt det faktiskt kan vara att 
människor antingen är pressade och/eller pressar sig själva så till den milda grad att 
symtom ignoreras helt och stressen får ta över. En annan möjlig bidragande orsak till 
den höga belastningen som framgick av innevarande studies resultat, skulle kunna vara 
oförmågan till att säga nej (Hallsten et al., 2005). Klarar en individ inte av att begränsa 
sin arbetsbelastning själv, är det lätt att den blir överbelastad, då omgivningen lärt sig 
att be just den som inte kan säga nej, om hjälp. 

 
Perfektionism 
Vad innebär det att vara en perfektionist? Definieras en perfektionist av vissa drag, 
enbart i vissa sammanhang eller i samtliga sammanhang? Det fjärde temat, 
perfektionism, har även det ett samband med prestationsbaserad självkänsla (Hallsten 
et al., 2005) och några av intervjupersonerna lämnade svar som visar att de har 
perfektionistiska drag. Det är dock värt att notera att intervjupersonerna till största 
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delen inte tillskrev sig själva det här personlighetsdraget, som enligt teorierna brukar 
vara kännetecknande för individer med prestationsbaserad självkänsla. Det kan ju bero 
på att de faktiskt inte är det, men det skulle alternativt kunna bero på att personen själv 
förnekar att vara perfektionistisk, för att det är en del av lärdomen efter sjukdomen, att 
det hör till kategorin bidragande orsak till det ohälsosamma beteendet personen själv 
har haft. I några intervjuer kunde det eventuellt ändå skina igenom att det fanns 
perfektionistiska drag hos intervjupersonen trots allt. Något som skulle kunna relateras 
till perfektionism är stort kontrollbehov, men det var långt ifrån alla intervjupersoner 
som ansåg sig ha det. Däremot fanns exempel på svar som tyder på att personen i fråga 
ändå hade kontrollbehov. Någon av intervjupersonerna skulle kunna tolkas som 
perfektionistisk, då hon sa att hon hellre jobbar ihjäl sig, än riskerar att misslyckas 
med en uppgift. Hon skulle i princip göra allt för att få ett perfekt resultat och i och 
med det vara säker på att undvika ett misslyckande. Personer med prestationsbaserad 
självkänsla har tendens till att vara självkritiska och aldrig uppleva att de når upp till 
sina högt ställda ideal (Johnson & Forsman, 1995; Johnson & Blom, 2007). 

  
Engagemang 
Forskare inom utbrändhet och utmattning är överens om att utbränningsprocessen 
tycks föregås av ett starkt inledande engagemang hos individen (Hallberg, 2005). 
Detta skulle kunna vara en indikation på hur stor betydelse en individs drivkraft skulle 
kunna ha, för att risken ska föreligga att denne ska driva sig så hårt att gränsen för vad 
den tål överskrids. Drivkraften hämtas troligen till viss del från hur viktigt det är för 
individen att verkligen lyckas, att undvika misslyckandet och uppnå eftersträvad 
bekräftelse. Således verkar det vara så att orsaken till varför detta är så viktigt, 
grundorsaken till det starka engagemanget ligger djupt bottnat hos individen, kanske 
med någon form av ouppfyllda behov under barndomen. Alternativt kan orsaken vara 
någon typ av traumatisk upplevelse, vilken rubbar individens grundtrygghet och 
eventuellt skapar en osäkerhet som resulterar i ett förändrat beteende, ett förändrat sätt 
att tänka om sig själv, som utgör en sårbarhet vid eventuella nya krissituationer. 

 
Uttryck som brinnande intresse eller brinna av lust, är exempel på beskrivningar som 
säger något om en människas engagemang i något som förmodligen är viktigt för 
henne. Dessa uttryck skulle kunna kopplas till Pines (1993, citerad i Hallberg, 2005, s. 
1) ”In order to burn out, one has first to be ’on fire’ ”. Uttrycket kan kopplas till ett 
mycket starkt engagemang i exempelvis det egna arbetet, som skulle kunna innebära 
en ökad risk för att drabbas av stressammanbrott, det vill säga stressrelaterad ohälsa 
(Eriksson, R., 2004; Hallberg, 2005). 

 
Familjebakgrund 
Människors barndom sägs ligga till grund för hur individens grundläggande 
självkänsla utvecklas. En god barndom med villkorslös kärlek, när barnet inte själv 
kan påtala behovet av densamma, lägger grunden för en god grundläggande 
självkänsla (Grossi, 2004). Om den istället utvecklas utifrån budskap om att det 
viktiga är vad individen presterar och denne blir belönad med villkorad kärlek eller 
förmåner för sina prestationer och framgångar, så kan den grundläggande självkänslan 
bli avsevärt sämre (Hallsten et al., 2005; Johnson & Blom, 2007). Resultaten om 
familjebakgrund kunde tolkas som påverkande genom att ha bidragit till formandet av 
intervjupersonernas låga bassjälvkänsla, då några av intervjupersonerna gav en unik 
bild av vad som fattats dem under barndomen. Beskrivningen av en så stark förebild 
som någon av intervjupersonernas mamma var under hennes barndom kan exempelvis 
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tänkas ligga till grund för att hon ville vara som sin mamma och prestera på samma 
sätt som hon. Mammans mycket aktiva personlighet kan ge ett intryck av att hon 
förväntade sig aktivitet av sina två barn också. Det verkade inte finnas tid och 
utrymme för den del av uppfostran som stärker individen att känna sitt egenvärde, att 
duga som den man är. En annan situation som beskrevs var den att konkurrera om 
uppmärksamheten med fyra andra syskon, vilken lätt kan leda till ett behov av att hitta 
olika sätt för att få uppmärksamhet (Grossi, 2004). Ett exempel som borde vara 
effektivt är just att prestera något bra som blir uppmärksammat av föräldrarna, vilket i 
så fall skulle kunna belönas med bekräftelse. Även i detta fall kan det ifrågasättas om 
tiden fanns för den del av uppfostran som ska stärka känslan för egenvärdet, likt det 
första exemplet ovan, men i det här fallet kan tidsbristen ha orsakats av att det var så 
många barn i syskonskaran som konkurrerade om tiden. 

 
Vägen till och tillbaka från utmattningssyndrom 
Det sjätte och sista temat, vägen till och tillbaka från utmattningssyndrom, omfattar 
dels begreppet behov av tydlighet i arbetssituationen och dels viktiga lärdomar som 
erhållits via upplevelsen av sjukdomen. Tydlighet i arbetsvillkor och arbetsroll skapar 
trygghet och en känsla av att ha möjlighet att klara av förväntningar hos några av 
intervjupersonerna. Det finns stöd för att otillfredsställande arbetsvillkor och 
arbetsförhållanden kan påverka individer med prestationsbaserad självkänsla mer 
negativt (Hallsten et al., 2002), såväl som att det finns ett samband mellan otydlighet 
och osäkerhet, där otydlighet skapar osäkerhet som i sin tur kan bli en källa för stress 
(Eriksson, 2004). Detta stärker intrycket från alla sex intervjuer att den otydlighet 
angående arbetsvillkor, som intervjupersonerna berättar om, mycket väl kan ha 
bidragit till utvecklingen av utbränningsprocessen som de befann sig i under en tid. 

 
Det framgår i flertalet av intervjuerna att otydlighet gällande arbetsvillkor eller inte 
hörsammade påtalanden om brister i de egna arbetsvillkoren, har fått en avgörande 
betydelse för individernas upplevelse av sin arbetssituation som mycket svår eller 
omöjlig att lösa på egen hand. Det går inte att fastställa några bevis och det har inte 
beforskats tillräckligt, men av intervjupersonernas svar att döma, så kan problem med 
tydlighet i bland annat arbetsvillkor och arbetsroller ha varit en starkt bidragande orsak 
till att just dessa intervjupersoner har drivits eller drivit sig själva så långt i 
utbränningsprocessen att de till slut drabbats av utmattningssyndrom. Det finns ett 
visst stöd i kliniska studier och i forskningen, även internationell sådan, för att just 
arbetsvillkor och arbetsförhållanden kan spela en viktig roll vid utveckling av psykisk 
ohälsa (Hallberg, 2005; Socialstyrelsen, 2003). 

 
Begreppet tydlighet kan ha en till synes stor indirekt påverkan på självkänsla i sin mer 
negativa motsats. Otydlighet kan bli till ett eventuellt hot mot en individ med 
prestationsbaserad självkänsla. När en situation blir svårlöst på grund av otydlighet i 
form av exempelvis avsaknad av instruktioner, vet inte en anställd vad som ska göras 
för att lösa den och det finns ingen struktur att gå efter, vilket kan orsaka stor 
osäkerhet (Blom & Johnson, in press; Eriksson, 2004) och svårigheter med att ta 
beslut. Men att ta beslut och vara beredd att stå för dess konsekvenser kan vara precis 
vad som krävs för att kunna prestera i en svår situation. En person med 
prestationsbaserad självkänsla kan dessutom uppfatta att behöva be om hjälp som ett 
misslyckande i sig. Flertalet av denna studies intervjuer visade exempel på hur 
otydlighet i arbetsvillkor kan orsaka mycket negativa konsekvenser genom att skapa 
osäkerhet, som kan antas aktivera den prestationsbaserade självkänslan (Eriksson, 



 20 

2004). 
 

Intrycket från intervjuerna var att lärdomen om åtskillnaden mellan självförtroende 
och självkänsla, samt den funna insikten om, alternativt skapandet av medvetenheten 
om, hur det egna beteendet har bidragit till att utbränningsprocessen sattes igång, är 
centrala. Det framgick också av resultaten att några av intervjupersonerna har haft en 
begränsad kunskap om sig själva, som exempelvis var gränserna går för vad de klarar, 
samt vilka behov de har. Det framgick direkt i intervjusvaren, men också indirekt 
genom att några av intervjupersonerna beskrivit att de genom sjukdomen faktiskt har 
lärt sig vilka behov de har och var deras gränser går. Det framgick också att 
lärdomarna om de egna begränsningarna var nödvändiga lärdomar, för att möjliggöra 
återhämtningen och för att kunna undvika att drabbas på nytt. Stressammanbrottet har 
för några av intervjupersonerna kommit i samband med en situation som varit 
utlösande i form av en kris eller där personen till slut inte kunnat se en möjlighet till 
hjälp eller lösning på en i längden ohållbar situation. Ytterligare en uppfattning, vilken 
stämmer väl överens med det som Eriksson (2004) beskriver, var den där 
intervjupersonen till slut såg en utväg, en möjlighet till hjälp i en situation där denne 
hela tiden varit ensam om arbetsuppgifterna. Utan ovanstående lärdomar hade det 
troligtvis blivit svårt att återhämta sig på ett bestående sätt, för insikterna kan 
underlätta själva förändringsarbetet av det egna beteendet. Någon av 
intervjupersonerna uttryckte det på så sätt att det var först när hon förstod vad hon 
måste göra som hon kunde börja jobba med sig själv. En förändring i det egna 
beteendet och värdering av den egna personen verkar vara absolut nödvändig, för att 
kunna undvika att hamna i samma sjukdomstillstånd igen. Detta visar någon av 
intervjupersonerna exempel på, då hon varit sjukskriven hela tre gånger för 
utmattningssyndrom, men det var först efter den senaste sjukskrivningen, som hon på 
allvar påbörjade det nödvändiga förändringsarbetet. Lärdomar som dessa 
intervjupersoner har fått har gjort dem på något sätt klokare och mer medvetna om hur 
människan fungerar och vilka behov och naturliga begränsningar som finns. De har 
fått lära sig vad som krävs av dem själva, för att behålla en god hälsa och undvika att 
drabbas av utmattningssyndrom igen. 

 
Något som hela tiden återkom genom intervjuerna var att intervjupersonerna har 
upplevt symtom på depression och de ger ett intryck av att de har genomgått en 
personlig kris i och med att de blivit sjuka och sjukskrivna. En stor del av sjukdomens 
och återhämtningens påverkan tycks ligga i att personerna själva är mycket förvånade 
över att ha drabbats av något som utmattningssyndrom. Det tenderar bli till en chock, 
för kännedomen om den egna personen är att man alltid har varit stark och klarat av att 
prestera på olika områden utan problem. Någon liknande svaghet som utmattning har 
det tidigare i livet inte funnits tecken på hos dem själva. De tycks ha blivit rubbade i 
sin trygghet av att ’vara jag’. 

 
Det kan finnas goda skäl att ifrågasätta skalans påståenden där begreppet självkänsla 
ingår, då det finns en stor risk att personer som svarar på pbs-skalans påståenden, 
egentligen utgår ifrån sin uppfattning av det egna självförtroendet (Svenska 
Akademiens ordlista, 2008). Det kan antas att det skulle kunna finnas personer med 
både dåligt självförtroende och hög bassjälvkänsla. Dessa skulle kunna avge svar som 
trots allt laddar högt enligt pbs-skalans definition (vilket, enligt pbs-skalan, skulle tyda 
på låg bassjälvkänsla), utan att det framgår att bassjälvkänslan faktiskt är hög. Detta 
skulle i sin tur innebära att teorin om prestationsbaserad självkänsla inte enbart 
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stämmer in på den definitionen som säger att det är när bassjälvkänslan är låg, som 
den kompenseras av den yttre självkänslan (Johnson & Blom, 2007), utan 
kompensationen skulle i så fall även kunna ske när självförtroendet är dåligt. Det 
skulle därmed eventuellt behövas ett klargörande om även gott respektive dåligt 
självförtroende kan påverka behovet av bekräftelse utifrån eller inte och därmed 
omfattas av ’teorin om prestationsbaserad självkänsla och självförtroende’. 

 
Denna studies validitet ur generaliserbarhetssynpunkt är inte tillfredställande, då alla 
aspekter av pbs-skalan inte täcks av det insamlade datamaterialet. Dels beror det på det 
redan omnämnda mycket begränsade urvalet, både vad gäller kön och antal, men en 
bidragande orsak kan också ha varit att flertalet av intervjupersonerna inte hade en klar 
uppfattning om vad självkänsla egentligen är. Då kan det vara svårt att svara på frågor 
om hur den påverkas. Det finns däremot god validitet i den meningen att det finns 
empirisk förankring i datamaterialet. Det finns en koherens mellan resultatets olika 
delar, samt att resultatet ger förståelse för vad prestationsbaserad självkänsla innebär. 
 
Resultaten i denna studie har analyserats fram med hjälp av deduktiv kvalitativ 
tematisk analys med inslag av induktion. Den teori som redovisats i studiens 
inledning, bygger till största delen på kvantitativ forskningsmetod. Flertalet av 
intervjupersonerna uppgav att de upplever en stor skillnad hos sig själva mellan 
tidpunkterna före och efter sjukdomen. Deras beskrivningar gav en tydlig bild av att de 
före sjukdomen inte reflekterade över sitt beteende och ifrågasatte inte varför de 
arbetade så mycket och varför det var så viktigt att prestera hela tiden. Således kan det 
tyckas vara empiriskt förankrat att individerna i denna undersökning har genomgått en 
förändring på djupet: dels i sin attityd till och värdering av livet och arbetslivet, dels en 
förändring av sitt beteende från det prestationsbaserade till ett mer nyanserat och 
balanserat beteende. De beskriver en ny medvetenhet om vad som egentligen är viktigt 
och att de duger som de är. Några intervjupersoner kom in på att de hade ett behov av 
bekräftelse, vilket skulle kunna ligga till grund för ett alternativt tema till innevarande 
studie. Ett tema som behov av bekräftelse skulle i så fall omfatta undertemana 
duktighet, prestation, perfektionism och kanske även engagemang, då dessa skulle 
kunna tolkas till att bottna i nämnda behov. Behov av bekräftelse var dock inte ett 
begrepp som behandlades konkret i pbs-skalan, vilken låg till grund för 
intervjufrågorna. Därför valde författaren att istället dela upp resultatet i de i denna 
studie redovisade temana, i enlighet med den valda deduktiva metoden. 
 
Resultaten i denna studie gör inte anspråk på att dra slutsatser om samband på grund 
av dess kvalitativa karaktär. Dock ligger det implicit inom utbrändhetsforskningen att 
utbrändhet föregås av inledande engagemang (Hallberg, 2005). Prestationsbaserad 
självkänsla skulle, som tidigare nämnts, kunna konceptualisera detta engagemang, 
men den skulle dock också kunna vara en konsekvens av utmattningssyndrom, så att 
intervjupersonerna har utvecklat denna typ av självkänsla på grund av sin sjukdom. 
Denna studie bör kompletteras med kvantitativa longitudinella studier för att utreda 
riktning på ett eventuellt samband. 

 
Framtida forskning bör även undersöka hur stor betydelse och påverkan omgivningens 
förståelse för sjukdomstillståndet har för de drabbades återhämtningsprocess. 
Människor som drabbats av utmattningssyndrom och liknande är i en första fas i stort 
behov av förståelse och stöd i och med tillståndet av att vara i stort sett utslagen 
(Eriksson, 2004). Det framgick av denna studie att behovet är stort av att få förståelse 
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för vad personen går igenom och att bli trodd, att denne faktiskt inte simulerar 
sjukdomen. Förståelsen behöver komma från omgivningen i sin helhet, alltså både från 
arbetsgivaren, arbetskollegor och familj och vänner. Detta är förmodligen viktigt på 
grund av att dessa individer är uppfattade av sin omgivning att vara framgångsrika, 
säkra, energiska och starka. Därför har också omgivningen, (och även de drabbade 
själva), faktiskt svårt att tro att detta med utmattningssyndrom kan drabba just dessa 
individer. Skapandet och spridningen av riktig förståelse kring dessa individer och vad 
de är eller har varit med om, skulle kunna vara av avgörande betydelse för att kunna 
komma tillbaka till ett normalt liv, både privat som arbetsmässigt. Följden av en 
befintlig förståelse skulle kunna innebära stora vinster. En medvetenhet och förståelse 
för begreppen utbrändhet och utmattningssyndrom skapad i samhället och bland 
människor i allmänhet, skulle kunna få en förebyggande effekt hos individer som ännu 
inte drabbats, men som ligger i riskzonen. Dessutom skulle återhämtningstiden för de 
drabbade förmodligen kunna bli betydligt kortare, då det går att koppla denna 
förståelse till att vara en del av ett socialt stöd. Det finns forskning som bekräftar att 
socialt stöd har en positiv effekt på tillfrisknandet hos sjuka människor i allmänhet 
(Socialstyrelsen, 2003; Taylor, 2006) samt att det skulle kunna minska risken för 
människor att drabbas av utbrändhet (Halbesleben, 2006). Något som stärker 
antagandet om att hälsoriskerna skulle kunna begränsas för personer med 
prestationsbaserad självkänsla, är det faktum att de har den låga bassjälvkänslan med 
ett behov av bekräftelse utifrån, vilket är ett behov som till viss del skulle kunna 
tillfredställas av ett socialt stöd (Halbesleben, 2006) och därmed kunna motverka 
ohälsa. 

 
Kunskapen om teorier om prestationsbaserad självkänsla och pbs-skalan skulle kunna 
bli viktiga verktyg för personer med personalansvar och delegeringsansvar (Eriksson, 
2006; Eriksson, 2004). Ett användningsområde skulle kunna vara om de skulle visa att 
de kan predicera vilka individer som skulle kunna befinna sig i högre risk för att 
drabbas av utbrändhet då de exempelvis står under stark stress i arbetet. 
Personalansvariga skulle kunna skaffa sig kännedom om vilka de individerna är och 
anpassa sitt sätt att bemöta och hantera dessa. Då skulle det behöva skapas en 
medvetenhet om och spridande av kunskapen om prestationsbaserad självkänsla och 
dess kopplingar till utmattningssyndrom till både anställda och personer i ledande 
positioner. Det blir viktigt att uppmärksamma beteendet som karaktäriserar 
prestationsbaserad självkänsla och agera i förebyggande syfte. Konsekvensen skulle 
exempelvis kunna bli att en chef håller kontroll på att mängden övertidsarbete inte blir 
orimligt stor och att arbetsbelastningen är normal. Intressant är också att notera att det 
kan finnas specifika grupper av människor som verkar ha eller utvecklar en 
prestationsbaserad självkänsla, men av andra orsaker än de som nämns i teorierna i 
denna studies inledning. Ett exempel är gruppen av människor med nedsatt hörsel, 
vilket ger ett handikapp som kan göra att en individ försöker kompensera för det som 
denne eventuellt missat i en kommunikation, genom att prestera lite extra. Då minskar 
risken att bli avslöjad att individen i fråga faktiskt inte riktigt hört vad som förväntas 
av denne (Gullacksen, 1993). Detta visar att det skulle kunna finnas ytterligare 
faktorer att ta hänsyn till, i letandet efter hur och varför prestationsbaserad självkänsla 
uppstår. Även innevarande studie uppvisade exempel på hur nämnda självkänsla 
uppstod, som inte stämmer in på teoriernas förklaring. Det var efter att någon av 
intervjupersonerna upplevt en svår kris i och med hennes mammas självmord, som 
hennes behov av prestationer verkar ha uppstått. Enligt Hallsten et al., (2005), har det 
blivit mer vanligt förekommande med prestationsbaserad självkänsla de senaste 
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årtiondena. Detta antas bero på att det blivit mer vanligt med arbetsuppgifter inom 
områden som tydligt berör individernas självkänsla, vilka i sin tur sätter igång 
självvärderingsprocesser. 

 
Författaren är medveten om att det finns ett antal begränsningar i förutsättningarna för 
denna studie. Till att börja med kommer två av intervjupersonerna från samma företag, 
vilket gör att det kan finnas faktorer som påverkar resultatet, men som inte 
framkommer i intervjusvaren. Det finns också en begränsning vad gäller kön, då 
urvalet endast består av kvinnor. Det finns dock stöd för att populationen av individer 
som drabbats av utmattningssyndrom och som har prestationsbaserad självkänsla, 
består av fler kvinnor än män (Hallsten et al., 2005; Johnson & Blom, 2007), samt att 
det är fler kvinnor än män som blir sjukskrivna, speciellt för psykisk ohälsa (Grossi, 
2004; Socialstyrelsen, 2003). En svaghet är också att det inte ställdes några frågor som 
undersökte om intervjupersonerna eventuellt uppvisade egenskapen av att ha negativ 
affekt (kan förklaras som benägenheten att uppleva oro), vilket i så fall kan ha 
påverkat deras svar på intervjufrågorna. Ytterligare en begränsning är 
intervjupersonernas egna retrospektiva beskrivningar av sina tidigare beteenden. Dessa 
kan bli otillförlitliga och till och med felaktiga, på grund av att det kan vara svårt att 
minnas exakt i efterhand, då minnet så att säga kan blekna med tiden. Beskrivningarna 
kan också bli felaktiga på grund av att sjukdomstillståndet har påverkat vissa individer 
rent kognitivt under själva sjukdomstiden, med exempelvis försämrat minne. 

 
Sammanfattningsvis visade resultaten att de i studien ingående intervjupersonerna 
uppvisade beteenden och tankegångar som går i linje med teorin om 
prestationsbaserad självkänsla. Överensstämmelsen kunde indikeras med 
utgångspunkt i de fem inledande temana som berördes i datamaterialet och som kunde 
jämföras med teorin om prestationsbaserad självkänsla. Några induktiva tillägg 
gjordes i form av ett sjätte tema, där kvalitéerna behov av tydlighet och lärdomar från 
upplevelsen av utmattningssyndrom redovisades, vilka kunde tillskrivas en relativt stor 
betydelse för några av undersökningsdeltagarna. Något anmärkningsvärt var att 
flertalet av intervjupersonerna hade efter sin långtidssjukskrivning, återgått till 
arbetslivet och kommit tillbaka till samma arbetsgivare, trots att rekommendationen 
brukar vara att antingen byta arbetsuppgifter hos den innevarande arbetsgivaren, 
alternativt byta arbetsgivare om möjligt (Socialstyrelsen, 2003). Kan detta vara orsakat 
av att den prestationsorienterade personen vill komma tillbaka för att visa att hon 
klarar av jobbet trots allt eller för att reparera misstaget av att ”råka” bli sjuk vid förra 
försöket? Det skulle i så fall visa att det nödvändiga förändringsarbetet med beteendet 
inte påverkar egenskapen av att vara prestationsorienterad, utan istället är en 
förändring av förhållningssättet till sitt prestationsbehov och motiverandet av 
detsamma. 
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Bilaga 1 
 
The Pbse scales in Swedish 
 
A. The context-free version 
           Stämmer Stämmer 
           inte alls  helt  
1. Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt  
värde genom att vara duktig       _1   _2   _3   _4   _5  
2. Min självkänsla är alltför mycket beroende av  
vad jag åstadkommer i mina dagliga sysslor     _1   _2   _3   _4   _5  
3. Jag känner ibland att jag måste vara litet bättre  
än andra för att duga inför mig själv      _1   _2   _3   _4   _5  
4. Jag har känt ett inre tvång att åstadkomma något  
värdefullt här i livet         _1   _2   _3   _4   _5  
 

 

 

 

B. The work-related version 
           Stämmer  Stämmer  
           inte alls  helt  
1. Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt  
värde genom arbete         _1   _2   _3   _4   _5  
2. Min självkänsla är alltför mycket beroende av  
vad jag åstadkommer i mitt arbete       _1   _2   _3   _4   _5  
3. Jag känner ibland att jag måste vara litet bättre  
än andra för att duga inför mig själv      _1   _2   _3   _4   _5  
4. Jag har känt ett inre tvång att åstadkomma något  
värdefullt genom mitt arbete        _1   _2   _3   _4   _5  
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Bilaga 2 

 

PBS-skalan (hämtad ur: Johnson, M. & Blom, V. (2007). Development and validation of 
two measures of contingent self-esteem. Individual Differences Research, 5(4), sid. 300-
328.) 

 

Faktor 1 ’Contingent upon competence’ 

1 Jag känner att jag duger endast när jag har lyckats väl med något   

2 Jag anser att mitt värde som människa beror på hur väl jag lyckas med saker och ting 

3 Enligt mig är det inte ’vem jag är’, utan ’vad jag har presterat’ som räknas  

4 Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde genom att vara duktig  

5 Min självkänsla är mycket beroende av vad jag åstadkommer i mina dagliga sysslor 

6 Jag upplever andras framgångar lite som ett hot 

7 Andras framgångar gör att jag piskar mig själv att prestera lite extra 

8 Jag blir lätt rastlös när jag inte har något till hands att prestera   

 

Faktor 2 ’Self criticism and feeling of insufficiency’ 

9 Oavsett det faktiska resultatet har jag alltid en gnagande känsla inom mig att jag borde 
presterat bättre 

10 När jag har presterat sämre resultat än jag väntat mig har det naggat på min självkänsla 

11 Jag har svårt att förlåta mig själv om jag misslyckas med någon viktig uppgift  

12 Jag känner att jag aldrig riktigt når mitt bästa resultat, även om jag jobbar hårt 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide vid kvalitativ intervju med personer med 
erfarenhet av utbrändhet och utmattningssyndrom 

 

 

Inledning med information om studiens syfte i stora drag och garanterad anonymitet 
(att försöka ge röst till människor med upplevelse av utmattningssyndrom och 
undersöka gemensamma egenskaper hos dessa). 

 

Bakgrundsinformation: 

(Kön), ålder, familjeförhållanden, befattning (före sjukskrivning), arbetsuppgifter (före 
sjukskrivning), arbetstid per vecka (före sjukskrivning), anställningstid, nuvarande 
befattning, arbetsuppgifter och arbetstid per vecka. 

 

Allmänna frågor: 

Kan du beskriva ditt arbetsliv före sjukskrivningen? 

Kan du beskriva ditt privatliv före sjukskrivningen? 

Hur var händelseförloppet som till sist ledde till utmattning och sjukskrivning? 

 

Innan jag ställer frågorna om några personliga egenskaper, behöver jag klargöra 
definitionen av begreppet ”självkänsla” först, så att vi pratar om samma sak. Det 
finns en åtskillnad mellan självförtroende och självkänsla hos en person. 
Självförtroende är en tro på vad man klarar av att göra, medan självkänsla är 
uppfattningen om den egna personen och ens värde – att man räcker till som man 
är. 

 

Frågor formulerade utifrån PBSskalans påståenden: 

Faktor 1: Contingent upon competence (villkorad av kompetens/kompetensbaserad) 

Är det viktigt att vara duktig? (Tror du att du ibland försöker bevisa ditt värde genom att vara 
duktig?) Om ”Ja” fråga Varför är det viktigt att vara duktig? 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Vad betyder prestation för dig? (Känner du ibland ett inre tvång att åstadkomma något värdefullt 
här i livet?) (Känner du att du duger endast när du har lyckats väl med något?) (Anser du att ditt värde 
som människa beror på hur väl du lyckas med saker och ting?) 

 

Hur påverkas din självkänsla om det när någonting du misslyckas med på jobbet? 
Hur påverkas din självkänsla om du får beröm av chefen på jobbet? (Kan du känna 
igen dig i att din självkänsla är (alltför) mycket beroende av vad du åstadkommer i dina dagliga sysslor?) 

 

Är du en tävlingsmänniska? Känner du ibland att du måste vara lite bättre än andra för att duga 
inför dig själv? 

 

Hur reagerar du på andras framgångar? (Upplever du andras framgångar lite som ett hot?) 
(Gör andras framgångar att du piskar dig själv att prestera lite extra?) 

 

Hur reagerar du när du inte har något till hands att prestera? (Blir du rastlös när du inte 
har något till hands att prestera?) 

 

Skulle du säga att din självkänsla definieras av vem du är eller av vad du 
presterar? Exemplifiera! (Håller du med om att det inte är ’vem du är’ som räknas, utan ’vad du har 
presterat’?) 

 

Har du svårt att säga nej? 

Begrepp/Ledord: är det viktigt för dig att ha kontroll, perfektionism, tydlighet o 
förväntningar 

 

Faktor 2: självkritik och känsla av otillräcklighet 

Hur uppfattar du dig själv: blir du någonsin nöjd med dina resultat eller kan de 
alltid bli bättre? (Kan du känna igen dig i att oavsett ett faktiskt resultat, så har du alltid en gnagande 
känsla inom dig att du borde ha presterat bättre? Känner du att du aldrig riktigt når ditt bästa resultat, 
även om du jobbar hårt?) 

 

Om du misslyckas  hur reagerar du då? 

 

Hur påverkas din självkänsla om du har presterat sämre resultat än du väntat 
dig? (Kan du känna att det har naggat på din självkänsla, då du har presterat sämre resultat än du väntat 
dig?) 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Hur behandlar du dig själv om du misslyckas med någon viktig uppgift? (Har du svårt 
att förlåta dig själv om du misslyckas med någon viktig uppgift?) 

 

Detaljfrågor: 

(Hur skulle du beskriva din barndom?) Till exempel i ett sammandrag av bland annat 
relationen till föräldrar, syskon, vänner etc.? (ang. bassjälvkänsla) 

Hur skulle du vilja beskriva dina relationer till din egen familj och vänner? 

 

Avslutande fråga: 

Hur ser du på framtiden? 

 
 
Tack för att du ställde upp på intervju! 

 


