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FRÅN UTBRÄNDHET TILL VÄLMÅENDE 
 - utvärdering av en behandlingsmodell utvecklad  
för att rehabilitera människor tillbaka till arbetet 

 

Soledad Lecchini 

 
De senaste åren har en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna blivit 
utmattningssyndrom (utbrändhet). Det finns idag för lite forskning om 
effektiva rehabiliteringsmodeller som kan hjälpa utbrända människor 
tillbaka till arbetslivet. Studien undersökte hur personer med 
utmattningssyndrom upplevt sin utbrändhet och hur detta påverkat 
arbetsförmågan samt hur rehabilitering med B-modellen haft någon 
verkan med avseende på arbetsförmågan. Tre undersökningsdeltagare 
(tidigare utbrända) intervjuades samt deras chefer. Kvalitativ induktiv 
tematisk analys användes för analys och tolkning av intervjuerna. 
Resultatet antyder att deltagarna har fått en förbättrad arbetsförmåga, 
fått tillbaka kontrollen i arbetet, en ökad energi, och ett högre 
välmående på grund av nya förbättrade strategier att förhålla sig till 
omgivningen och hantera stress. I diskussionen tas även studiens 
brister upp och behovet av framtida forskning.  
 
 

I dag har den arbetsrelaterade stressen både i Sverige som internationellt skapat 
allvarliga konsekvenser som har lett till psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2003). Detta är 
naturligtvist ett problem och enligt Sveriges Privatanställdas Pensionskassas (idag, 
Alecta) databas år 2000, hade de tre psykiatriska diagnoserna depression, stressreaktion 
och utbrändhet blivit de vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna före rygg och 
muskelvärk, som tidigare var de vanligaste sjukskrivningsorsakerna. Det har även skett 
förändringar både i den privata som i den offentliga sektorn, i form av nedskärningar 
och omorganisationer. Detta har resulterat i ökad stress för de anställda (Allvin, 
Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Den arbetsrelaterade stressen är en 
fara och kan försämra arbetsprestationen, hälsan och personers psykiska välmående 
(Maslach & Leiter, 2008). Den utveckling arbetslivet genomgått har lett till att de 
anställda nu har fått fler arbetsuppgifter och en ökad psykisk stress (Hallsten, 2003). 
Dessa betydande omständigheter har resulterat i att många människor i arbetslivet inte 
har kunnat hantera de förändrade villkoren på arbetsplatsen. I många fall har utbrändhet 
varit ett resultat av dessa förändrade och icke hanterbara villkoren (Rylander, Åsberg & 
Nyberg, 2001). Kliniska studier av personer som är långtidssjukskrivna på grund av 
psykisk ohälsa visar att detta oftast är relaterat till arbetet (Socialstyrelsen, 2003). Både 
företagen, samhället och inte minst den enskilda människan får i slutändan betala ett 
högt pris.                                                          
 
Det finns idag mycket forskning om hur arbetsmiljö och utbrändhet är kopplade till 
varandra. Professor Marie Åsberg (med inriktning på behandlingsforskning vid 
Karolinska Institutet), har tillsammans med kollegor påpekat att problemet blivit så stort 
på grund av de dramatiska ökningarna av antalet sjukskrivna med diagnosen 
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utmattningsdepression.  Att kostnader för sjukskrivningar har blivit så stora har föranlett 
behovet av effektiva och utvärderade rehabiliteringsprogram (Rylander, Nyberg & 
Åsberg, 2001). Angående Socialstyrelsens rekommendation för behandling av utbrända 
uttrycker experterna, där Marie Åsberg är en av dem, att det finns en viss vetenskaplig 
evidens för att individorienterade psykologiska behandlingsmodeller, gärna i grupp, kan 
vara framgångsrika (Socialstyrelsen 2003). Samtidigt uttrycks att det finns för lite 
forskning angående huruvida behandlingarna kan hjälpa utbrända människor att återfå 
sin hälsa. Uttrycket ”viss vetenskaplig evidens” tyder på att forskningen inom detta 
område inte har kommit särskilt långt och det behövs fler undersökningar av 
rehabiliteringsmodeller för utbrända. För arbetsmarknaden och hela samhället borde det 
därför vara av intresse att få fram fungerande rehabilitering och effektiva behandlingar 
för att få de anställda tillbaka till arbetet snabbt och effektivt. Det kommer att med tiden 
finnas ett stort behov av effektiva behandlingar och överhuvudtaget mycket kunskap om 
utbrändhet. Därför anser jag att det är viktigt att utvärdera de få behandlingsmodeller 
som finns till förfogande, både i Sverige och internationellt, eftersom utbrändhet sakta 
men säkert blivit en mer förekommande företeelse (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Den behandlingsmodell som utvärderats i den föreliggande studien, har utvecklats av 
Maria Berhouet, av Socialstyrelsen, leg. psykolog och leg. psykoterapeut med 
handledarkompetens. Behandlingsmodellen har enligt flera referenser från olika företag 
(Skanska, Lisa Elmqvist, Ecophon, E-on) ansetts vara kort, komprimerad och effektiv. 
Psykoterapeuten M. Berhouet har under sju år utvecklat den här behandlingsmodellen 
och applicerat den inom ramen för olika företag och olika organisationer i södra 
Sverige. De personer som har blivit behandlade har varit chefer, ledare och 
nyckelpersoner inom organisationerna. Fram till idag har 34 personer genomgått 
behandlingen. 
 
Utbrändhetens teoretiska bakgrund 
Freudenberger introducerade termen, Burnout (svensk översättning: utbrändhet) 1974, 
då han refererade tillståndet som att misslyckas, som en utslitning eller att bli utmattad 
genom att använda för mycket energi, styrka eller resurser. Denna utmattning som 
Freudenberger såg hos både sig själv och andra anställda på en gratisklinik var följden 
av en oavbruten belastning och stress, på grund av mycket krävande patienter 
(Freudenberger, 1974).  
 
Utbrändheten eller utmattningen som ett tillstånd personen upplever har Pines och 
Aronson (1981) tillskrivit som av fysisk, emotionell och mental karaktär. Maslach 
(1982) definierade utbrändhet som ett syndrom av emotionell utmattning, cynism 
(mental tillbakadragenhet) och reducerad personlig prestation. Av dessa tre dimensioner 
i utbrändheten påpekar Maslach, Leiter och Schaufeli (2001) att den mest rapporterade 
är utmattning. Shirom (1989) anser att de andra två dimensionerna är tillfälliga och 
onödiga men Maslach et al., (2001) påpekar att utmattning är ett kriterium för 
utbrändhet men att det inte är tillräckligt. De menar att man förlorar sammanhanget av 
utbrändhet om man endast fokuserar på utmattningen. Taris, Schreurs och Schaufeli 
(1999) påpekar att utbrändhetsfaserna breder ut sig och symtomen maximeras ju längre 
tiden går.  Maslach menar att utbrändhet relaterad till arbetet är en långvarig respons på 
kroniska emotionella och interpersonella stressorer (stressfulla händelser) i relation till 
arbetet. Den interpersonella dynamiken mellan den anställde och övriga kollegor och 
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chefer på arbetsplatsen har gett ny insikt om ursprunget till stress (Maslach, 2003). 
Hallsten i sin tur menar att utbrändhet bör ses som en krisprocess som han kallar för 
utbränning (Hallsten, 2003). Denna krisprocess leder till slut fram till utbrändhet vilken 
kan jämföras med en form av depression. Hallsten beskriver förloppet/processen fram 
till utbrändheten som det väsentliga och inte själva kristillståndet. Krisprocessen eller 
utbränningen Hallsten belyser är ett långdraget förlopp i tre faser. Den första fasen är 
absorberande engagemang i arbetet eller i livssituationen, den andra fasen karaktäriseras 
av frustration och till sist är den tredje fasen som är utbrändhet. Det är individens stora 
engagemang i exempelvis arbetet där krisprocessen uppstår och personen pressar sig 
själv genom motgångar och svårigheter (Hallsten, 2003). Krisprocessen som resulterar i 
utbrändhet kan enligt Hallsten (2003) utvecklas till en identitetskris. Cullberg (2006) 
menar att en bearbetad kris, där personen får stöd att ta sig igenom krisen, kan ha som 
konsekvens att individen i fråga får möjligheten att mogna och utvecklas.  
 
Maslach (2003) anser att individuella copingstrategier, för att hantera stressen, 
karaktäriseras av att personen distanserar sig från vissa aspekter av arbetet. Cherniss 
(1980) som även har belyst dessa copingstrategier individen använder sig av, påpekar 
att detta är avgörande för hela utbrändhetsprocessen (Cherniss, 1980, refererad i 
Maslach & Leiter, 2008). Att individen distanserar sig kan dock enligt Maslach (2003) 
få dysfunktionella och negativa konsekvenser för andra medarbetare. Å andra sidan kan 
användandet av copingstrategier enligt Hallsten (2003) även förstärka upplevelsen av 
trötthet och utmattning. 
 
Eriksson, Starrin och Jansson (2008) belyser emotionell deprivation (avsaknad av 
lämplig och interpersonell interaktion i arbetsmiljön) som ett fenomen där personen 
töms på emotionell energi. Den emotionella energin är bidragande till ursprunget för 
livsglädjen. Denna emotionella deprivation kan ha sitt ursprung i en situation, i 
samband med organisationsförändringar, där det har uppstått olösta konflikter. Dessa 
konflikter har eskalerat istället för att lösas och den emotionella deprivationen kan då 
resultera i allvarliga psykosomatiska åkommor. Många personer drar sig tillbaka i sig 
själva och upplever en utökad svårighet att leva upp till de krav och förväntningar 
omgivningen har på dem. Deras lust, intressen och engagemang bara försvinner.  
 
Faktorer som leder till utbrändhet 
Det finns olika faktorer som kan leda till stress och utbrändhet. Karasek och Theorells 
teori är att höga krav i kombinationen med låg kontroll över arbetet och avsaknaden av 
socialt stöd är en viktig orsak till en skadlig arbetsrelaterad belastning och stress 
(Karasek & Theorell, 1990). En person som har hög kontroll (stort handlingsutrymme) 
klarar däremot höga krav eftersom personen kan planera, påverka och delegera arbetet. 
Att som människa befinna sig på en arbetsplats och inte ha kontroll över sitt arbete samt 
samtidigt ha höga krav (arbete med hög anspänning), kopplas samman med ökad risk 
för hjärt och kärlsjukdomar, ryggont, magbesvär och den nu så förekommande psykiska 
ohälsan. Kraven definieras som stressfaktorer i arbetet såsom tidspress, kvalitetskrav 
och stor arbetsmängd. Kontrollen definieras som hur pass mycket egenkontroll och 
självbestämmande personen har och variationen och stimulansen i arbetsuppgifterna 
(Karasek et al., 1982). Theorell (2002) påpekar att ha kontroll är en förutsättning för att 
kunna hantera stressen, ta kommando över sin vardag och oförutsedda situationer. 
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Forskning om rollstress (Katz & Kahn, 1966, refererad i Karasek & Theorell, 1996) 
fokuserar ofta på områden som rollkonflikt och rollosäkerhet. Rollosäkerheten kan 
uppstå när den anställde är osäker på vad som förväntas av honom/henne, detta upplevs 
som krav och individen förstår inte hur de kraven ska tillfredställas, eller hur han/hon 
ska bete sig på arbetet (Kantas, 1995; Koustelios & Kousteliou, 2004). Rollkonflikten i 
sin tur reflekterar hur den anställde upplever att han/hon får motstridiga krav från chefer 
och ledning eller att han/hon tvingas utföra handlingar som strider mot regler och 
värderingar. Detta skapar en osäkerhet hos den anställde då det inte finns vetskap om 
man har lyckats balansera kraven i de olika rollerna (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & 
Rosenthal, 1964, refererad i Jawahar, Stone, & Kisamore, 2007). Rollkonflikt har visat 
sig ha ett signifikant samband med dimensionen emotionell utmattning, vid ett lågt stöd 
från organisationen (Jawahar et al., 2007). I en studie av Kalia et al., (2009) påpekar de 
att rollosäkerheten är associerad med låg kontroll och höga nivåer av utbrändhet. Det 
har även visat sig att både rollosäkerheten och rollkonflikten influerar den upplevda 
arbetstillfredsställelsen på ett negativt sätt (Koustelios et al., 2004). 
 
Höga krav i sig är enligt Karasek och Theorell (1990) inte skadliga. Även om varvtalet i 
kroppen är högt och det sedan kommer ner på normal nivå, ger dessa utmaningar 
snarare en positiv stress. Men på sikt kan detta innebära en ökad risk för utbrändhet 
eller utmattningsdepression, då regelbunden vila eller återhämtning uteblir (allostatisk 
belastning). 
 
På 40-talet introducerade Hans Seyle, som var fysiolog, att begreppet stress var neutralt, 
det vill säga varken bra eller dåligt. Han beskriver det som en uppvarvning av kroppen 
när individen utsätts för en utmaning eller ett hot, denna stress är enligt honom varken 
positiv eller negativ. Det är först om stressreaktionen blir långvarig, under månader, och 
individen inte tillåts återhämta sig och varva ner som stressen blir skadlig (Seyle 1958, 
ref. i Stressforskningsinstitutet, 2007). Denna uppvarvning av kroppen som Seyle 
beskiver kan illustreras med begreppet allostasis, Sterling och Eyer (1998) 
introducerade begreppet allostasis, de menade att allostasis inte är skadligt för individen 
då den förblir stabil under korta förändringar av exempelvis stress. Ett annat begrepp är 
allostatisk belastning som uppkommer om uppvarvningen av kroppen förblir konstant. 
Detta är relativt nya begrepp och med dessa har man för avsikt att förklara den 
fysiologiska respons stressen ger (McEwan, 2003). Det som är skadligt är när 
utmaningarna eller stressen blir frekvent och kronisk. Då omgivningen förändras 
konstant måste människan använda sina resurser för att anpassa sig.  
 
McEwen (2002) introducerade fyra responsmönster som svar på utmaningar/stress i 
miljön. Dessa fyra responsmönster karakteriserar allostatisk belastning. I det första 
mönstret menade McEwan att det finns upprepade utmaningar/stress som över tid leder 
till allostasis där individen fortfarande är stabil. I det andra mönstret är individen inte 
kapabel att anpassa sig till de stressorer han/hon utsätts för. Sedan i det tredje mönstret 
menar McEwan att det kan beskrivas som ett responsmönster, i vilket de fysiologiska 
systemen i kroppen förblir höga i aktivitetsnivåerna utan att kunna bli tillräckligt 
återhämtade. Slutligen i det fjärde mönstret är anpassningsmekanismerna otillräckliga 
att möta den upprepade utmaningen/stressen som leder till aktiveringen av de 
kompensatoriska mekanismerna och då kan systemet ta skada.  De här fyra typerna av 
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ineffektiva hanteringar av allostatiska responser kan förekomma för sig själva eller i 
kombination och kan slutligen resultera i kronisk sjukdom McEwen (2002). 
 
Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom (utbrändhet) enligt Socialstyrelsen 
Den kliniska varianten som används av läkare vid sjukskrivning för allvarligare och 
långtgående utmattningssyndrom skall uppfyllas av särskilda kriterier enligt 
Socialstyrelsen. Personen borde ha haft psykiska symtom på utmattning under mist två 
veckor. Dessa symtom har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara 
stressfaktorer (stressorer) under mist sex månader. Det mest förekommande är stor brist 
på psykisk energi vilket manifesteras i minskad företagsamhet, minskad uthållighet och 
brist på återhämtning i samband med psykisk belastning.  
 
Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under en 
tvåveckorsperiod, nämligen minnestörningar, nedsatt förmåga att hantera krav, 
känslomässig labilitet irritabilitet, sömnstörning, kropplig svaghet, fysiska symtom 
såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magbesvär, yrsel. Dessa symtom orsakar ett 
klinisk signifikant lidande eller försämrad funktion i arbetet, socialt eller i andra 
avseende. Dessa symtom beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans 
(t.ex. missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada. 
 
Kort beskrivning av B-modellen 
B-modellen har utvecklats för att behandla och rehabilitera människor med 
utmattningssyndrom. I den här behandlingsmodellen ses människan som en helhet. 
Terapeuten och klienten arbetar med mentala föreställningar och kroppsliga uttryck och 
man gör det intensivt och komprimerat. I kroppen finner man alla uttryck för 
människans sätt att leva och hur hon förhåller sig till sig själv och till omgivningen, det 
vill säga att människan inte bara har en kropp, hon är sin kropp och man ser kroppen 
och själen som en helhet (Merleau-Ponty, 1945/1997).  
 
I samband med utbrändhet kan det förekomma att klienterna upplever värk i kroppen, 
en upplevelse av en fysisk sjukdom, illamående, yrsel och en enorm utmattning. 
Terapeuten utgår från klientens beskrivning av det han/hon upplever fysiskt och 
psykiskt och därmed arbetar man vidare genom att använda sig av mental träning. Den 
mentala träningen, som har sitt ursprung i hypnosen, används även för att ge klienten 
självkontroll över sitt beteende och sinnestillstånd, kontroll över sin kropp och för att få 
möjlighet att varva ner och slappna av, bearbeta händelser, stärka jaget och komma i 
kontakt med sina egna resurser. Med hjälp av den mentala träningen kommer klienten 
kunna utöka sin kännedom om kroppen och tankeaktiviteten. Det kan liknas vid att man 
programmerar om hjärnan och att man sänder nya signaler till kroppen. Med detta 
menas att klienten med hjälp av terapeuten genom mental träning försöker anpassa 
hjärnan till andra behagligare tillstånd än de tillstånd klienten upplever och rapporterar 
som obehagliga. Klienten sänder nya kontrollerade signaler till kroppen och sakta men 
säkert ska klienten anpassa sig till det nya behagligare tillståndet. Då den mentala 
träningen får klienten att slappna av, bearbeta händelser och stärka jaget kan klienten, 
tillsammans och med stöd av terapeuten, få hjälp med att bryta ohälsosamma beteenden 
och få ett annorlunda sätt att förhålla sig till sig själv och till omgivningen. Det nya 
förhållningssättet hjälper klienten att nå den önskade balansen och att hantera 
arbetsmiljön och miljön överhuvudtaget på ett annorlunda sätt. Klienten får flera 
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inspelade band som är anpassade och specifika för just hans/hennes symtom. 
Anledningen till det är nämligen att kunna bli oberoende av terapeuten och arbeta med 
detta hemma och på arbetsplatsen. Med detta ”verktyg” kan klienten slappna av och 
varva ner dagligen. Instruktionerna från terapeuten är att dagligen använda sig av detta 
”verktyg” för att behålla balansen och lugnet i detta nya behagliga tillstånd. Efter 
behandlingen träffas terapeuten, klienten och chefen för en utvärdering och vidare 
uppföljning.  
Omfattningen av behandlingen är 20 timmar under två veckor där klienten måste vara 
ledig/sjukskriven för att kunna arbeta både intensivt och målinriktat. Man gör ett avtal 
där klienten ansvarar för sin del i behandlingen, nämligen att arbeta hemma med mental 
träning och föra en dagbok. Därefter bör klienten komma tillbaka till arbetet där 
han/hon skall tillämpa det nya förhållningssättet och vidare har klienten och terapeuten 
mail/telefonkontakt. Efter behov kan de ha sporadiska träffar (personlig kommunikation 
med M. Berhouet, 2009-12-09). 

Jag vill poängtera att orden jag valde att använda i titeln, nämligen utbrändhet använder 
jag istället för Socialstyrelsens definiering som är utmattningssyndrom och det andra, 
välmående, definierar jag som ett tillstånd där människan har kontroll över sig själv, sin 
kropp, tankeaktivitet och kontroll över sitt liv överhuvudtaget. En någorlunda 
välintegrerad människa har förmågan att hantera sig själv och omgivningen, samtidigt 
som hon kan hantera nya utmaningar och eventuella kriser eller problem på ett för 
henne tillfredsällande och sunt sätt.  
 
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka hur personer med 
utmattningssyndrom upplevt sin utbrändhet och hur detta påverkat arbetsförmågan samt 
huruvida rehabilitering med B-modellen haft någon verkan efter behandlingen med 
avseende på arbetsförmågan. För att kunna studera den eventuella verkan behandlingen 
har haft valde jag att undersöka hur de mådde före, under och efter behandlingen.  

 

Metod 

Undersökningsdeltagare  
Samtliga sex undersökningsdeltagare var bosatta i Skåne, södra Sverige. De tre 
anställda undersökningsdeltagarna som hade fått diagnosen utmattningssyndrom 
(utbrändhet) av läkare på vårdcentral innan sin behandling med B-modellen, var i åldern 
33-38 år, en kvinna och två män. Två av dem var kommunalt anställda systemvetare 
och den tredje var ingenjör på ett privatägt företag. De tre resterande som deltog i 
undersökningen var undersökningsdeltagarna direkta chefer. De svarade på frågor 
angående sina anställdas tillstånd och förhållningssätt till arbetet före och efter 
behandlingen med B-modellen.  
 
Etik 
Undersökningsdeltagarna informerades första gången de kontaktades samt före 
intervjun, om syftet med studien att jag som författare studerar Psykologi III vid 
Stockholms universitet och att personen hade rätten att avbryta undersökningen när 
han/hon ville. De informerades vidare om att svaren var anonyma och inte kunde 
återkopplas till deras person, transkriberingen från intervjun skulle behandlas 
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konfidentiellt och förstöras efter avslutad analys och att transkriberingen endast skulle 
läsas av mig, min handledare och opponenten samt att det endast skulle användas i detta 
undersökningssyfte. Samtliga tidigare utbrända deltagare fick även ge sitt tillstånd att 
deras chefer fick intervjuas angående deras utbrändhetstillstånd före och efter 
behandlingen. Alla deltagarna accepterade detta och intervjuerna kunde genomföras.  
 
Urvalsprocessen 
Terapeuten som utvecklat B-modellen kontaktades och informerades om att jag var 
intresserad av att utvärdera hennes behandlingsmodell. Hon tillfrågades om/hur de 
personer som hade genomgått behandlingen kunde kontaktas. I samråd med terapeuten 
kontaktades åtta personer vid åtta företag av mig. Dessa personer hade genomgått 
behandlingen med B-modellen och avslutat behandlingen för 2-3 år sedan.  Kontakten 
gjordes via epost och de tillfrågades om de ville delta i undersökningen. De informerade 
om de etiska principerna enligt vetenskapsrådet. Min utgångspunkt var att välja ut de tre 
första personerna som svarade ja. De resterande fem stycken, som alla svarade ja vid 
senare tillfälle, tackades och meddelades att jag redan valt deltagare. När urvalet av 
undersökningsdeltagarna genomförts tog jag kontakt med deras chefer och informerade 
dem om syftet med studien och att deras anställda gett mig sin tillåtelse att intervjua 
dem. Alla chefer tackade då ja till att genomföra intervjuerna.   
 
Datainsamling  
Datamaterialet samlades in genom individuella semistrukturerade telefonintervjuer vilka 
spelades in på min dator, detta för att deltagarna var bosatta i Skåne. Först intervjuade 
jag de tre undersökningsdeltagarna som hade fått diagnosen utmattningssyndrom av 
läkare. Datamaterial samlades in genom semistrukturerade individuella telefonintervjuer 
på motsvarande sätt med cheferna till de personer som fått diagnosen 
utmattningssyndrom. Transkriberingarna skedde direkt efter intervjutillfället och 
namnen på deltagarna fingerades. En princip som togs hänsyn till var att 
utbrändhetsbehandlingen avslutats för två-tre år sedan. Detta för att undersöka om 
eventuella förändringar genom B-modellen varit bestående över tid. Frågorna refererade 
till hur individen upplevde sin utbrändhet innan behandlingen, under behandlingen och 
efter behandlingen med avseende på arbetsförmågan. Se frågeformulär, (bilaga 1, 2). I 
de fall då jag upplevde att jag inte fick tillräckligt med svar på frågan ställde jag även 
följdfrågor. 
 
Analys  
En kvalitativ induktiv tematisk studie ansågs lämplig och på detta sätt kunde en djupare 
förståelse uppnås för samtliga deltagares utbrändhet, hur detta påverkat arbetsförmågan 
samt olikheter och likheter i deras subjektiva upplevelser. Det kan även påpekas att det 
var första gången en kvalitativ undersökning gjordes av mig som författare.  Genom 
deltagarnas berättelser kunde en uppfattning bildas om hur deras utbrändhet 
manifesterade sig och vad de upplevde att behandlingsmodellen med B-modellen gjort 
för dem i deras situation. Datamaterialet lästes sammanlagt igenom flertalet gånger, 
samtidigt som jag i marginalen på de utskrivna intervjuerna antecknade det relevanta i 
deltagarnas svar på frågorna som belyste frågeställningen. Svaren sammanfogades till 
ett dokument där ett resultat växte fram av deras upplevelse av sin utbrändhet beroende 
på symtom, hur detta hade påverkat deras arbete, vad behandlingen hade haft för 
inverkan och på vilket sätt symtom, förhållningssätt och själva arbetet nu hade 
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förändrats efter behandlingen. Anledningen till varför cheferna intervjuades var för att 
göra en korsvalidering och ha en mer tillförlitlig och objektiv syn på de behandlades 
tillstånd och hur det enligt cheferna påverkat arbetsförmågan före och efter 
behandlingen. Även detta integrerades i resultatdelen i före och efter behandlingen. 
Beskrivande citat från transkriberingarna valdes under analysens gång ut för att 
förstärka resultattexten av deltagarnas upplevelser. En tabell innehållandes en 
sammanfattning av resultatet användes för att få en helhetsbild av hela 
utbrändhetsprocessen före, under och efter behandlingen (tabell 1). Vidare valdes 8 
teman ut vilka delades in i följande ordning som syftade på före, under och efter 
behandlingen med B-modellen: 
 
Före 
• Ambitiösa, ansvarsfulla och perfektionistiska personligheter • Konsekvenser av stress 
• Fysiska och psykiska symtom • Slutfasen på utbrändheten – steget till behandling 
 
Under 
• Effekten av behandlingen • Insikt och ”verktyg” 
 
Efter 
• Tillbaka till arbetet i en ny säkrare roll • ”Verktyg” för fortsatt hälsa 
 
 

Resultat 

Tabell 1. Resultatsammanfattning; före, under och efter behandling, intervjuer med samtliga deltagande.  
Teman 
Före 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överambitiösa, de 
hade höga krav på sig 
själva och en vilja att 
prestera mycket. Tog 
på sig för mycket 
arbete, visste inte 
gränserna för sitt 
ansvarsområde och 
tog på sig andras 
arbete. 

Överkrav och 
otydligheter i 
arbetsrollen från 
chef och ledning. 
Förlust av kontroll 
på arbetet. 

 

Symtom som 
yrsel, inbillade 
sjukdomar, tryck i 
huvudet och 
utslag på kroppen. 
Ineffektiva och 
energilösa. 
Sömnstörningar, 
brist på energi, 
överbelastning av 
tankar på nätterna 
och oförmåga att 
slappna av. 

 

Ohållbar situation, 
sammanbrott, de kunde 
inte längre bita ihop och 
fortsätta arbeta. Kontakt 
med läkare på 
vårdcentral som 
diagnostiserade dem 
med utmattnings-
syndrom. Svårt att ta 
steg till behandling men 
med chefernas hjälp 
kunde de påbörja 
rehabiliteringen med B-
modellen. 

 

Ambitiösa, 
ansvarsfulla och 
perfektionistiska 
personligheter 

Konsekvenser 
av stress 

Fysiska och 
psykiska 
symtom 

Slutfasen på 
utbrändheten – 
steget till 
behandling 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Teman 
Under 
  
 

 

 

 

 

 

Teman 
Efter 
 

 

 

 

 

 

 

 
Före behandlingen 

Ambitiösa, ansvarsfulla och perfektionistiska personligheter  
Före själva utbrändheten beskriver de berörda deltagarna att det fanns ett stort intresse 
och ambitioner att göra karriär och avancera inom företaget. De gick arbetsrelaterade 
kurser. Det fanns även en vilja att ha utmanande och stimulerande arbetsuppgifter samt 
att de var väldigt hjälpsamma gentemot sin omgivning på arbetet. Men samtidigt 
uttrycks det också att de långsiktiga målen och ambitionerna var låga när de mådde som 
sämst. 

 
Av cheferna beskrivs de anställda som ambitiösa, engagerade och att de tog mycket 
ansvar och var väldigt intresserade av sitt arbete. De var noggranna och ville gärna 
lämna ifrån sig ett perfekt arbete. Det förekom att de läste mycket facklitteratur hemma 
om sitt arbetsområde för att hålla sig uppdaterade och informerade.  
 

Konsekvenser av stress 
De berörda deltagarna beskrev att de under sin utbrändhet hade känslan av att inte 
kunna se vart gränserna började och slutade inom sitt och andras ansvarsområde i 
arbetet. Det var uppenbart att en osäkerhet i arbetsrollen uppstod. Detta resulterade i att 
de även tog på sig kollegornas arbetsuppgifter för att de upplevde att det var deras 
ansvar. Till slut blev bördan alldeles för stor och mängden av överkrav i kombination 
med rollosäkerheten, gjorde att de till slut tappade kontrollen över sin arbetssituation. 
Deltagarna upplevde att små triviala problem som de normalt sett hade kunnat lösa blev 

Effekten av behandlingen 
 

Insikt och ”verktyg” 

Reducerade fysiska och psykiska symtom. 
Successivt bättre sömn med hjälp av mental 
träning, överbelastningen av tankar började 
försvinna på nätterna och de upplevde att de 
kunde börja slappna av på riktigt. 

Ökad självkännedom, förmåga att reflektera 
över sin situation. De insåg vart gränserna gick 
inom sitt ansvarsområde och att de var tvungna 
att ändra förhållningssätt till omgivningen. 
Insikt om chef och lednings otydlighet och hur 
detta påverkat dem negativt i arbetet. Förståelse 
för sitt sjukdomstillstånd med hjälp av 
terapeuten och ”verktygen” de fick. 

Tillbaka till arbetet i en ny säkrare roll 
 

”Verktyg” för fortsatt hälsa 

Distanserad syn på arbetet, sänkte kraven på 
sig själva, självsäkrare och insikt om att inte 
ständigt behöva prestera för att få 
bekräftelse. Började säga nej och tydliggöra 
vart gränserna gick för chef och kollegor. 
Kontroll över arbetet. Tydligare och något 
anpassade arbetsuppgifter på grund av att 
även cheferna insett sin otydlighet. 

Inga fysiska eller psykiska symtom, 
effektivare, högre produktivitet och mer 
energi på arbetet. Bra nattsömn, förmåga att 
slappna av med hjälp av de individuella 
mental tränings banden de fått av terapeuten. 
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till enorma problem som skulle lösas på nätterna. Det var en känsla av maktlöshet, 
otillräcklighet deltagarna beskriver när de utrycker sin frustration över att de inte 
klarade av arbetsuppgifterna eller att de på gränsen klarade deadlinen.  
 
Cheferna upplevde att deltagarna inte förstod sina gränser samt att de gärna tog på sig 
mer än vad som innefattade deras arbetsroll och till slut förlorade de kontrollen. Det 
förekom att även cheferna insåg sin otydlighet i delegeringen av arbetsuppgifterna och 
förväntningarna som fanns på de anställda. Arbetet tog mer energi av dem än normalt 
och kraven för en del sänktes för att arbetet skulle kunna utföras. Trots de låga kraven 
förekom det att man inte kunde slutföra en enda arbetsuppgift. 
 

”Jag hade olika projekt så i vissa delar hade jag ju koll på men det här andra 
projektet hade jag inte alls koll på och jag fick kritik uppifrån att jag inte la ner 
tillräckligt mycket tid på just det projektet då, medan min chef sa att jag inte 
skulle lägga ner så mycket tid och då blev det väl att jag kände att jag kom i 
mitten där, ska jag eller ska jag inte och jag hade ju inte heller tillräckligt med tid 
och då kände jag bara mig otillräcklig.” 

Fysiska och psykiska symtom 
Deltagarna med utmattningssyndrom upplevde att de hade fysiska och psykiska symtom 
och en stor brist på energi. De mest framträdande symtomen var sömnsvårigheter. De 
beskriver det som att problemen de upplevde sig ha på arbetet, skulle lösas på nätterna. 
Deltagarna uttryckte det som att de hade svårt att somna eller vaknade för tidigt, vid tre, 
fyra utan att kunna somna om och de upplevde sig ha en oförmåga att varva ner 
(allostatisk belastning). Detta beskrivs som att konstant vara uppe i varv från måndag 
till fredag och när helgen kom så var det en total orkeslöshet där kroppen kändes väldigt 
tung. Den här enorma bristen på energi deltagarna upplevde resulterade i att arbetet 
kändes väldigt tungt, som ett stort berg som bara fylldes på med arbetsuppgifter som de 
aldrig fick undan.  
 

”Det tydligaste var ju att det kändes som om jag hade något i huvudet, en stor, ja 
jag upplevde det som en tumör som tryckte där inne och även om jag var ledig 
över två veckor och tyckte jag var avslappnad så var jag ju inte det… i huvudet 
var jag inte utvilad… jag kände den här konstanta oron och kunde inte slappna 
av… jag hade aldrig känt mig så här dålig tidigare.” 

 
Samtliga intervjupersoner upplevde att deras beteende och attityd förändrades. Detta 
beskrivs som att de blev mer tillbakadragna, osociala och lättirriterade. De upplevde en 
stor oro för både psykiska och fysiska sjukdomar och de hade ingen insikt i att de 
egentligen höll på att bli utbrända. Dessa psykiska och fysiska sjukdomar/symtom 
kunde upplevas som ett konstant tryck i huvudet och en tro att detta var en hjärntumör, 
en inbillad psykisk sjukdom, att det svartnade för ögonen och en enorm utmattning. Det 
beskrevs som att en arbetsuppgift som vanligtvis tog en vecka att göra nu istället kunde 
ta fem månader på grund av maktlösheten som upplevdes. 
 
Cheferna beskriver att de kunde se en förändring hos de berörda anställda i deras 
beteende samt attityd och detta kunde manifesteras i att de kunde vara uppjagade, lätt 
stressade och det förekom att någon blev tuffare till sättet mot omgivningen på arbetet. 
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Slutfasen på utbrändheten – steget till behandling  
Deltagarna beskriver själva att de mådde väldigt dåligt när de väl blev utbrända, de grät 
och kände att de inte kunde bita ihop och fortsätta arbeta längre, samtliga chefer 
bekräftar att personerna bröt ihop på slutet och att situationen blev ohållbar. Till slut 
berättar deltagarna att de fick kontakt med läkare och blev diagnostiserade med 
utmattningssyndrom (utbrända), en del fick antidepressiva mediciner, Cipralex och 
Celopran utskrivet och samtliga blev även sjukskrivna för att få behandling och 
möjlighet att rehabiliteras från sin utbrändhet. När de väl träffat en läkare insåg de att de 
inte kunde fortsätta i samma onda cirkel. En tidigare utbränd deltagare förstod att hans 
situation återigen hade lett till utbrändhet.  
 
Enligt chefen hade han kommit in och berättat om sina symtom, gråtit och fullständigt 
brutit ihop. Samtidigt beskriver de att det var svårt att ta steget att bli behandlade men 
de uttryckte en stor lättnad att deras chefer hade insett allvaret i situationen och sänt 
dem till terapeuten som arbetar med B-modellen. De beskrev att glädjen var stor även 
om det fanns ett visst uns av skepticism och misstänksamhet mot terapeuten som skulle 
behandla dem. 

”Det var så att han kom in till mig och grät och berättade om sina symtom och 
hur detta skulle sluta och han visste inte vad han skulle göra och det visste inte 
jag heller, om jag nu ska vara ärlig. Men till saken hör att jag hade en coach som 
hette ”Nicklas” och jag ringde honom och berättade att så här ligger det till och 
vad ska jag göra ungefär och då berättade han om terapeuten som hade den här 
metoden och då kontaktade jag terapeuten och vi kom överrens att hon skulle 
träffa ”Mats” och detta tyckte han var jätteskönt och detta hände ju då under en 
dag.” 

Under behandlingen 

Effekten av behandlingen 
Under behandlingen första veckan med B-modellen upplevde deltagarna att de fysiska 
och psykiska symtomen minskade. Deltagarna berättar att de slutade ta sina 
antidepressiva mediciner då de började behandlingen. De upplevde att den mentala 
träningen, som terapeuten arbetade med, hjälpte dem att slappna och de kunde 
återhämta sig från utmattningen de upplevde. De berörda deltagarna upplevde att de nu 
för första gången på länge kunde slappna av på riktigt. 
 

”Man fick en kontroll igen över livet och lärde sig att slappna av och inte ta allt 
på fullaste allvar, nämen något åt det hållet i alla fall... Sömnen blev ju betydligt 
bättre när jag väl tog det åt mig, det här med avslappningen och få bort 
tankarna.” 

De upplevde vidare att belastningen i hjärnan som uttrycktes som att ha för många 
tankar samtidigt eller en tumör i hjärnan började försvinna. Det var den mentala 
träningen, berättar samtliga personer, som lättade upp trycket, tankarna, den inbillade 
”tumören” och den ”psykiska sjukdomen” försvann. De berättade även att deras sömn 
gradvis förbättrades när de väl tog åt sig den mentala träningen och de med hjälp av 
avslappningen kunde få bort överbelastningen av tankar.  
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Insikt och ”verktyg” 
Avslappningen ledde enligt deltagarna till att kunde se sin situation ur ett annat 
perspektiv, de kunde börja reflektera över sin arbetssituation och sin roll inom 
organisationen och även få en bättre självkännedom och förståelse för varför de hamnat 
i denna onda spiral och tillstånd av utbrändhet. Det de uttrycker är att de med 
terapeutens hjälp och stöd kunde återskapa en balans och lära sig att slappna av och 
bryta det dåliga mönstret som lett dem in i den onda processen som resulterat i 
utbrändhet. Men vägen till denna insikt var jobbig beskriver de, det var mycket arbete 
och utan terapeutens hjälp, genom samtal och den mentala träningen, hade de inte klarat 
av att förstå vad i omgivningen och i dem själva som egentligen hade bidragit till att det 
gått så långt att de hade blivit utbrända och arbetsoförmögna.  
 

”Ja det var den svåra biten, men när man väl får insikten så går det väldigt 
snabbt men innan man kommer dit så är det väldigt jobbigt… Det ändrades ju rätt 
markant ju, jag ska inte säga att jag gick från att vara en ja-sägare till en nej-
sägare men man ändrade ju sig, man tar ju inte på sig lika mycket alls längre, 
man såg vad som inte längre var inom ens eget ansvarsområde så då behövde 
man inte längre lägga ner någon energi på det utan bara fokusera på mitt 
område.” 

Det deltagarna upplevde genom behandlingen var att de förstod att de var personer som 
inte hade några gränser och de tog på sig för mycket arbete, mer än vad de klarade av, 
de tog på sig kollegors och chefers arbetsroller och nu insåg de att de var tvungna att 
börja säga nej och sätta gränser gentemot chefer och kollegor. De var tvungna att ändra 
sitt beteende och utgå ifrån sina behov för att bli friska. Men förutsättningen för att få 
denna insikt som de beskriver var att först få återhämta sig med hjälp av ”verktyget” (de 
individuella avslappningsbanden) som terapeuten gett dem. Sedan under hela 
behandlingen arbeta med terapeuten och även hemma med mental träning. Deltagarna 
berättar att terapeuten ställde sådana frågor som fick deltagarna att själva formulera sin 
egen situation och till slut komma till insikt om vad som gått fel. Terapeuten såg dem 
som en helhet, både kropp och själ och att deras mentala hälsa inte kunde läka förrän 
kroppen återhämtat sig. 
 
Efter behandlingen 
 

Tillbaka till arbetet i en ny säkrare roll 
Analysen av materialet visade att väl tillbaka till arbetet efter två veckors behandling 
hade deltagarna, tillsammans med terapeuten, fått den hjälp de behövde. Detta för att 
kunna ändra sitt beteende och sitt sätt att förhålla sig till sig själva och till chefer och 
kollegor i arbetet. De beskriver sig ha förstått att de inte kunde ställa för höga krav på 
sig själva om den onda cirkeln nu skulle brytas. Samtliga deltagare upplevde nu att de 
genom sin insikt de fått under behandlingen kunde börja säga nej till arbetsuppgifter 
som inte var inom deras arbetsområde och fokusera på sitt eget arbete. De kunde även 
få den övriga arbetsgruppen att förstå att om ett generellt arbetsproblem dök upp så var 
det allas ansvar att lösa det och inte bara deras själva. Deltagarna beskriver att de blev 
tydligare i sin kommunikation gentemot omgivningen och att de återfick kontrollen 
över arbetssituationen.  



  14 

Cheferna kunde även inse att en del i arbetsuppgifterna var tvunget att ändras och 
anpassas. Men det betydde inte alltid att arbetsbördan blev mindre, det var kraven som 
förändrades. Cheferna hade insett sin otydlighet och kraven blev tydligare samt även 
arbetsrollens utformning och förväntningarna på de anställda.  
 

”Kraven förändrades ju, men framförallt kraven ”Carla” ställde på sig själv, 
samtidigt så skapade hon värde och kom tillbaka rätt så snabbt och var en bra 
medarbetare och en viktig medarbetare… just snabbheten till att få den här 
hjälpen”… Jag uppfattade det på ”Carla” att hon mådde väldigt bra av att få den 
här behandlingen.” 

Starkare självkänsla och ökad effektivitet 
För de berörda deltagarna upplevde att de blev mer distanserade till arbetet och detta 
uttrycktes som att de hade fått en starkare självkänsla och att de satte sig själva i första 
hand. Denna förändrig i sitt beteende upplevde de att de inte klarat utan terapeutens 
hjälp. Detta beskrevs som att man kände sig stark i sin beteendeförändring då det 
upplevdes som man hela tiden hade terapeutens stöd i ryggen. Framförallt kände de 
tidigare utmattade deltagarna att de nu fokuserar på sin egen hälsa och de inser att 
arbetet kan komma i andra hand. Samtidigt som de uttryckte de att de nu kan ha 
långsiktiga mål i arbetet då hälsan åter är bra, även om de behåller distansen, de gör sitt 
jobb, de är inte sitt jobb. De upplevde även att de hade mer ork och var effektivare i 
arbetet när de kom tillbaka och började sätta gränser. 
 
Cheferna upplevde ett ökat lugn, en ökad produktivitet och effektivitet hos sina 
anställda då arbetet som tidigare tagit mycket energi nu igen kunde göras med större 
lätthet på grund av struktur, ändrat förhållningssätt och ändrat arbetssätt. Det förekom 
även befordringar en tid efter återkomsten till arbetet då deltagarna på grund av detta 
förbättrade arbetssätt. 
 

”Han har att fått ett gruppledaransvar. Med de här modellerna som han har lärt 
sig och med sin nya struktur så är han mycket produktiv. Han får mycket gjort och 
han har en hög produktivitet, en av de högsta i gruppen… han har inga problem 
att få krav på sig.” 

”Verktyg” för fortsatt hälsa 
Deltagarna upplevde en trygghet i att ha fått sina ”verktyg” av terapeuten i form av 
individuella avslappningsband. Dessa kunde ta dem igenom stressiga perioder, då alla 
på arbetet var överbelastade och de kunde få möjligheten att varva ner då de kommit 
upp i högvarv på grund av stressen. De uttrycker att rädslan är borta för de stressiga 
perioderna nu när de har tryggheten i sina ”verktyg”. Det finns en förståelse för att livet 
går i cykler, bra och dåliga och en lärdom och kunskap om hur de ska bemöta dessa 
perioder. Deltagarna berättar att de varje dag, fortfarande efter två till tre år, gör sin 
avslappning, både hemma och på arbetet vilket de uttrycker är förutsättningen för att 
förbli friska.  
 
Även cheferna beskriver att deltagarna nu gör sina avslappningsövningar under 
arbetstid, varje dag och att det nu har blivit som en rutin, vilket de är glada för och 
accepterar. Efter 2-3 år upplever cheferna att ingen av de anställda visar tecken på att de 
mår dåligt och att behandlingen varit mycket bra för dem. 
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”Man har ju blivit en ny människa, eller nej, man har ju lärt sig att fokusera på 
sig själv och man har ju koll på att man mår bra, det är väl lite så och man bryr 
sig inte så mycket om vad andra tycker om hur mycket man presterar som man 
gjorde tidigare. Man har ju fått en starkare självkänsla när det gäller sådana 
saker.” 

”Ja, som jag sa tidigare så lyssnar jag ju fortfarande på de här banden intensivt 
och förebyggande just för att kunna slappna av i stressiga perioder. Jag har ju 
fortfarande lätt för att varva upp samtidigt som jag nu också har lätt att varva 
ner. Jag är inte rädd för att varva upp och påminner hela tiden mig själv om att 
stanna upp och se saker ur olika perspektiv.” 

 

Diskussion 

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka hur personer med 
utmattningssyndrom upplevt sin utbrändhet och hur detta påverkat arbetsförmågan samt 
huruvida rehabilitering med B-modellen haft någon verkan efter behandlingen med 
avseende på arbetsförmågan. För att kunna studera den eventuella verkan behandlingen 
har haft valde jag att undersöka hur de mådde före, under och efter behandlingen.  
 
I resultatet framkom det att samtliga deltagare beskrev sig själva innan behandlingen 
som ambitiösa och engagerade i sitt arbete. De var väldigt hjälpsamma och tog mycket 
ansvar, lite för mycket enligt cheferna. Men de hade väldigt höga krav på sig själva och 
ville gärna göra allt på egen hand och prestera mycket. De förstod inte var gränserna för 
deras eget och andras ansvarsområde gick vilket ledde till att de tog på sig kollegors 
arbetsroller och mer arbetsuppgifter än vad de i längden klarade av. Denna 
rollosäkerhet, de upplevde, var på grund av chefernas otydliga instruktioner om 
utformningen av arbetsrollerna och förväntningarna som fanns på deltagarna. Detta 
resulterade i en förlust av kontroll över arbetssituationen och det var med mycket kraft 
och energi som de klarade av att göra sitt arbete, om de nu överhuvudtaget klarade av 
att leverera. De beskrev alla att de hade fysiska och psykiska symtom som en inbillad 
hjärntumör eller en psykisk sjukdom, en enorm utmattning och sömnstörningar på 
nätterna. Att inte kunna slappna av var också ett problem och de beskrev det som att 
vara uppe i varv och när de var lediga kom den enorma orkeslösheten och kroppen 
kändes väldigt tung. De blev mer tillbakadragna och okontaktbara samt tuffare till 
sättet. Arbetet tog mycket energi och att utföra arbetsuppgifterna kändes mycket tyngre 
och svårare än det tidigare gjort. Även om kraven sänktes markant för en del, fick de 
ändå ingenting gjort. 
 
Det kändes som en lätthet när de väl bröt ihop, grät och inte längre klarade att fortsätta 
arbeta, situationen upplevdes som ohållbar och samtliga deltagare fick träffa läkare och 
blev diagnostiserade med utmattningssyndrom. Det kändes något tungt att själv ta det 
där första steget och ta kontakt med terapeuten för behandling. Men med hjälp och stöd 
av sina chefer fick de ett första möte inbokat och rehabiliteringen med B-modellen 
kunde påbörjas. 
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När behandlingen påbörjades minskade både de fysiska och psykiska symtomen och 
med hjälp av den mentala träningen kunde deltagarna börja slappna av på riktigt för att 
kunna återhämta sig. Belastningen av tankar i hjärnan som de hade beskrivit började 
försvinna och de kunde sakta men säkert återfå en god sömn. Avslappningen och 
samtalet med terapeuten ledde även till att de kunde stanna upp, se saker ur ett annat 
perspektiv och få en förståelse för vad i omgivningen och vad i dem själva hade lett till 
att de hamnat i tillståndet av utbrändhet. Att få insikten var en jobbig process, men med 
hjälp av samtal med terapeuten och den mentala träningen kunde de integrera den och 
se sig själv, sin roll och organisationen ur ett annat perspektiv där de var redo att göra 
en bestående förändring. Denna förändrig i sitt beteende hade de inte klarat utan 
terapeutens hjälp beskrev de. Med hjälp av terapeuten kunde deltagarna komma tillbaka 
till arbetet, börja sätta gränser gentemot chefer och kollegor och inte ta på sig överflöd 
av arbetsuppgifter som inte var inom deras område. De hade fått en större 
självkännedom och självsäkerhet och även återtagit kontrollen i sitt arbete och de sänkte 
kraven och behovet att överprestera. Denna nya attityd resulterade i att de fick distans 
till arbetet samtidigt som de både blev effektivare och ökade sin produktivitet, de gjorde 
sitt jobb, de var inte sitt jobb. Även cheferna insåg att de var tvungna att förtydliga 
förväntningarna och anpassa kraven till de anställda, men det betydde inte att 
arbetsbördan eller svårigheten blev mindre.  
 
Deltagare uttryckte en stor trygghet i att få ha fått sina ”verktyg” som kunde hjälpa dem 
genom stressiga perioder i livet eller på arbetet. Förutsättningen för att ha ett fortsatt 
välmående var att varje dag göra den mentala tränigen, vilket de fortfarande gör efter 2-
3 år, och påminna sig om att utgå ifrån sig själva i bemötandet av omgivningen. 
 
Den psykosociala arbetsmiljön är något som påverkat deltagarna då otydlighet, 
osäkerhet samt en hög arbetsbelastning varit arbetskrav som bidragit till en nedsatt 
arbetsprestation och utmattning. Demerouti, Bakker, Nachreiner och Schafueli (2001) 
anser att stressen uppstår när det ställs för höga arbetskrav på den anställde och 
kombination med få arbetsresurser. Schaufeli och Bakker (2004) menar att de höga 
kraven, över tid, tömmer den anställdes energi och skapar en mental tillbakadragenhet 
medan tillräckliga resurser i arbetet leder till att den anställde blir mer motiverad. 
Arbetskrav kan enligt Lee och Ashforth (1996) förklaras som otydliga förväntningar 
och resurser som tydliga förväntningar. Att deltagarna tog på sig mycket arbete och 
flera olika roller är bland annat på grund av de otydliga förväntningarna från chef och 
ledning och dessa arbetskrav blev i längden ohållbara utan resurser att kunna hantera 
dem.  
 
Rollstress som exempelvis rollosäkerhet i arbetsrollen deltagarna upplever före 
behandlingen, uppstår då individen känner sig osäker på vad som förväntas av 
honom/henne och på vilket sätt kraven ska tillfredsställas (Kantas 1995; Koustelios et 
al., 2004). Denna rollosäkerhet, de upplevde, uppstod bland annat på grund av chefernas 
otydliga instruktioner om utformningen av arbetsrollerna och förväntningarna som 
fanns på deltagarna. Detta resulterade i en förlust av kontroll över arbetssituationen och 
det var med mycket kraft och energi som de klarade av att göra sitt arbete, om de nu 
överhuvudtaget klarade av att prestera. Deltagarna tog på sig mer och mer arbete tills 
det till slut blev för mycket. Det förekom även rollkonflikter, detta upplevdes som 
motstridiga krav från chef och ledning och det fanns inte förståelse för vilka 
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arbetsuppgifter som skulle utföras. Som Kahn et al., (1964, refererad i Jawahar et al., 
2007) påpekar så förstår inte individen hur kraven i de olika rollerna ska balanseras. 
Detta ledde till att en deltagare tog på sig mer arbete och fler roller än det hon 
egentligen skulle. Detta för att vara säker på att hon lyckats tillfredsställa alla krav 
uppifrån. En rollkonflikt har ett samband med dimensionen emotionell utmattning, vid 
ett lågt stöd från organisationen (Jawahar, Stone, & Kisamore, 2007) Då denna utdragna 
process inte tog slut för deltagarna var detta en av orsakerna som ledde till 
utbrändheten. Även osäkerheten i arbetsrollen kan enligt Kalia et al., (2009) kopplas 
samman med den låga kontrollen som deltagarna upplevde och utbrändhet. I Lee och 
Ashforths (1996) metaanalys visade det sig att rollstressen hade en hög korrelation med 
cynism (mental tillbakadragenhet) samt även vara associerat med lågt organisatoriskt 
engagemang och låg arbetstillfredsställelse.  
 
Av deltagarnas och chefernas berättelser i den föreliggande studien framkom att det 
innan behandlingen fanns en vilja att hela tiden prestera hos deltagarna. Detta beskrivs 
av Hallsten och hans kollegor som prestationsbaserad självkänsla. Detta innebär att det 
finns ett behov att bekräfta sitt eget värde och duga inför sig själv, genom att vara 
duktig och ständigt prestera på en hög nivå. Deltagarna tycks ha tagit på sig mer och 
mer arbetsuppgifter och detta anser jag kan ses som ett behov att få bekräftelse. Enligt 
Hallsten, Bellaagh & Gustafsson (2002) har en person som inser sina behov och 
accepterar sina känslor en grundtrygghet. Personer som inte etablerat en grundtrygghet 
och en känsla av egenvärde kompenserar detta genom att ständigt utföra handlingar och 
prestera för att upprätthålla sin självkänsla (Hallsten et al, 2002). Efter behandlingen 
kunde deltagarna uttrycka att de kände sig självsäkrare och förstod sina behov vilket jag 
kan dra paralleller med att de fick en grundtrygghet som frigjorde dem från att hela 
tiden prestera. Detta stöds av Hallsten et al., (2002) som visar ett tydligt samband 
mellan prestationsbaserad självkänsla och graden av utmattning. 
 
Det framkom även det att samtliga deltagare beskrev sig själva innan behandlingen som 
ambitiösa och mycket engagerade i sitt arbete. De var väldigt hjälpsamma och tog 
mycket ansvar, lite för mycket enligt cheferna, de hade väldigt höga krav på sig själva 
och ville gärna göra allt på egen hand och prestera mycket. Nagy och Davis (1985) 
påpekar i sin studie att personer med högt arbetsengagemang (arbetsnarkomani) och 
Typ A personligheter har höga nivåer av cynism (mental tillbakadragenhet) och 
utmattning. Typ A karaktäriseras bland annat av personer som arbetar alldeles för 
mycket och väldigt hårt och är väldigt engagerade i sina arbeten (Caplan & Jonas, 
1975). Därför vore det en stor fördel för arbetsgivare att bli varse och kunna identifiera 
denna personlighetstyp i sina organisationer. Hade cheferna kunnat identifiera 
deltagarnas höga arbetsengagemang och drag av Typ A personlighet som en faktor som 
kan bränna ut en person, hade de kunnat fånga upp personerna innan han/hon hamnade i 
en ond cirkel som i slutändan ledde till utbrändhet.  
 
Sömnbristen och att konstant vara uppe i varv som deltagarna uttryckte, då de hade 
svårt att somna eller vaknade utan att kunna somna om, är enligt Ekstedt, Söderström, 
Åkerstedt, Nilsson, Sondergaard, och Perski (2006) vanligt förekommande hos utbrända 
människor. I en undersökning av utbrända personers sömn hade de flera korta 
uppvaknanden och en lättare sömn än djupsömn, än vad de friska deltagarna i 
kontrollgruppen hade. Ekstedt (2005) påpekar att djupsömnen är avgörande för att 
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personen ska kunna återhämta sig från stress. Det är den störda sömnen som är nyckeln 
till utbrändhet hos en stressad person. Jag kan från deltagarnas berättelser se att denna 
oförmåga att inte kunna varva ner och sova bra kan liknas vid den allostatiska 
belastningen McEwen (2002) beskriver. Den beskrivs i fyra faser som slutligen i fas 
fyra resulterar i utbrändhet. Deltagarna uttrycker också att de ältade mycket av sina 
arbetsrelaterade problem något som påverkade deras sömn. Åkerstedt (2005) påpekar att 
utbrända människor har sämre sömnkvalitet och att oro och tankar på natten leder till att 
insomningen försvåras och de vaknar ofta mitt i natten eller för tidigt på morgonen. 
Med hjälp av ”verktyget” deltagarna fick av terapeuten kunde de sakta få en bättre sömn 
på natten, få bort den överdrivna tankeaktiviteten och bli utvilade och återhämtade. 
Detta tycktes således vara en central och viktig faktor som jag anser hjälpte deltagarna 
att kunna börja sin rehabilitering. 
 
Forskningen idag kring rehabiliteringsmodeller är fortfarande väldigt bristfällig. Men 
Socialstyrelsens experter, bland annat professor Marie Åsberg, har dragit slutsatsen att 
det finns en viss vetenskaplig evidens för att individorienterade psykologiska 
behandlingsmetoder, gärna i grupp, kan vara framgångsrika. B-modellen som jag 
belyser är individinriktad. Då den här modellen är kort och intensiv och orienterad till 
den enskilda människan är den inte enligt leg. psykoterapeut Berhouet lämplig för att 
arbeta i grupp. Den kliniska erfarenheten talar för att rådgivning om personens livsstil 
och samordnade rehabiliteringsformer, gärna under deltidssjukskrivning kan vara av 
värde (Socialstyrelsen, 2003). Jag kan se ett samband mellan det som Socialstyrelsen 
menar med rådgivning om personens livsstil och det Berhouet menar i beskrivningen av 
B-modellen nämligen ” att lära sig nya förhållningssätt”. Både rådgivning om personens 
livsstil och inlärning av nya förhållningssätt är nya mer problemfokuserade 
copingstrategier för personens fortsatta välmående. Med problemfokuserade och 
emotionelltfokuserade copingstrategier menar Weiten och Lloyd (2006) det sättet en 
människa hanterar stressfulla situationer. Denna nya copingstrategi deltagarna använde 
sig av är mer problemfokuserad och innebär att deltagarna agerar och tar hjälp att lösa 
problemet istället för att fly det. I bemästrandet av sin stress innan behandlingen 
använde deltagarna sig mer av den emotionelltfokuserade copingstrategin, att förneka 
och distansera sig från problemet. Detta beskrivs i form av att de drog sig tillbaka, blev 
icke kontaktbara, som en flykt från verkligheten och denna strategi blev ett sätt för 
deltagarna att kunna hantera stressen.  
 
Den behandlingsmodellen jag har utvärderat i denna studie kombinerar både 
samtalsterapi och mental träning. Både människans mentala hälsa och kroppen 
bearbetas för att komma i balans, detta i form av terapisamtal och individuella mentala 
träningsband klienterna lyssnar på hemma och på arbetet. Samtalet är själva grunden för 
behandlingen. Enligt Woodham och Peters (1998) ska samtalsterapi ge individen en 
lärdom om sig själv, sin omgivning och sina behov.  Men hjälp av terapeuten kunde 
deltagarna få en större självkännedom, nytt perspektiv på omgivningen och inse sina 
behov. Vidare beskriver Woodham och Peters (1998) att i denna terapiform ska 
individen ägna sig åt att reflektera över sig själv, sitt beteende och bryta skadliga 
levnadssätt för att komma till insikt och få en balans i både kropp och själ. Detta är vad 
terapeuten i samtalet tillsammans med deltagarna har uppnått, att bryta den onda cirkeln 
deltagarnas beteende i kombination med omgivningen bidragit till.  Det var inte bara 
omgivningen, med bland annat överkrav och rollkonflikt som var skadligt och skulle 
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förändras. Deltagarnas ohälsosamma beteende och oförmåga till insikt om sitt skadliga 
tillstånd och sin situation var också i behov av förändring. Den mentala träningen gav 
deltagarna självkontroll över sitt beteende, kontroll över sin kropp och den överdrivna 
tankeaktiviteten samt möjligheten att varva ner och slappna av, bearbeta händelser, 
stärka jaget och komma i kontakt med sina egna resurser. Resultatet är i linje med en 
studie av Grepmair, Mitterlehner, Loew, Bachler, Rother och Nickel. (2007) som visade 
det sig att psykoterapi i kombination med Mindfulness training (en typ av mental 
träning) reducerade somatiska symtom, ångest och psykisk ohälsa. Detta menar 
Grepmair et al., (2007) indikerar på att kombinationen av dessa två behandlingsformer 
kan influera behandlingen av patienter i en positiv riktning. Förmågan att kunna varva 
ner och återhämta sig genom den mentala träningen har varit en viktig del i 
behandlingen uttryckte deltagarna. Detta för att få tillbaka energin, kunna se sin 
situation ur ett annat perspektiv och att arbeta med att förändra sin situation. Porsman 
(2003) talar om mental träning som en träningsform där man fokuserar på framtida 
skeenden och som är lämplig för individer som vill ändra sin framtid. Vidare är den 
mentala träningen ett verktyg som går ut på att sätta upp nya målbilder samt träna på att 
slappna av. Även forskare inom idrotten menar att metoder som bland annat mental 
träning och system för socialt stöd föreslås lindra och kontrollera mental utmattning 
(utbrändhet) hos bland annat olympiska idrottare (Zhang, Lin & Zhao, 2006). 
 
Att komma tillbaka till arbetet med ”verktyg” för att kunna hantera omgivningen och få 
en förbättrad arbetsförmåga var också en förtjänst av de resurser deltagarna fick när de 
efter två veckors behandling kom tillbaka till arbetet. Enligt Schaufeli och Enzmann 
(1998) kan arbetsbelastningen med följande resurser hanteras från tre håll; genom en 
förändring i arbetets innehåll (ändrade arbetsuppgifter, arbetsrotation), förtydliga den 
anställdes roll i organisationen (genom tydliga arbetsbeskrivningar) samt förbättra den 
fysiska miljön (genom samtal i grupper där de anställda får möjligheten att ta upp 
problem som bör åtgärdas). Deltagarnas chefer, blev varse om att de var tvungna att 
förändra arbetsutformningen, sänka kraven i form av att implementera resurser för sina 
anställda, som förtydligandet av roller samt förväntningar vilket bidrog till en större 
säkerhet hos deltagarna. Både människa och omgivning hade nu förändrats till det bättre 
och deltagarnas arbetsförmåga förbättrades och de blev mer effektiva och produktiva i 
sitt arbete med hjälp av sina arbetsresurser och ”verktyget” de självständigt och 
oberoende av terapeuten nu kunde använda sig av. Nu utryckte deltagarna att de kunde 
bemästra de stressfulla situationerna på arbetet. 
 
Anledningen till att jag blev intresserad av att utvärdera en behandlingsmodell, 
utvecklad för att rehabilitera utbrända människor, är många. Jag började utifrån ett 
makroperspektiv, där jag satte mig in i en del av forskningen om kopplingar mellan den 
psykosociala arbetsmiljön och utbrändhet. Eftersom detta handlar om otroligt många 
människor och deras liv blev jag intresserad av hur man kan hjälpa dessa människor 
tillbaka till ett hälsosamt liv. Jag valde att undersöka personer som genomgått 
behandlingen med B-modellen, för 2-3 år sedan, för att se om denna typ av 
rehabiliteringsmodell har haft någon verkan över tid på personerna som behandlats. 
Själva behandlingen sträcker sig i en tvåveckorsperiod då personen är sjukskriven så det 
är troligt att yttre variabler inte påverkat deltagarna i sin rehabilitering. I resultatet 
framkommer det att deltagarna fått en förbättrad arbetsförmåga, kontroll i arbetet, ökad 
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energi, och ett välmående på grund av nya förbättrade strategier hantera stress och 
förhålla sig till omgivningen. 

Praktiska aspekter 
Beträffande de åtgärder man kan tillämpa för förebyggandet av utbrändheten skulle jag 
dela upp dem utifrån två perspektiv, nämligen ett makro och ett mikro perspektiv. Om 
vi först tittar på makro perspektivet kan vi historiskt se hur arbetsmarknaden de sista 
tjugo åren har förändrats. Den offentliga sektorn är inte längre den säkra arbetsplatsen 
som den tidigare varit. Omorganisationer, nedskärningar, och utökade arbetskrav har 
bland annat gjort att både de statliga såsom de kommunala anställda inte har en ”säker” 
plats i organisationen (Sennet, 2000). Kommunerna bolagiseras vilket innebär bland 
annat outsourcing av tjänster. Detta innebär att bolagen kräver en högre kompetens som 
inte finns inom organisationen. De anställda har därför press på sig att öka sin 
kompetens och ständigt förnya sig för att nå upp till de krav som ställs (Sennet, 2000). 
Alla dessa krav är verkliga men det är viktigt att framföra dem tydligt och på rätt sätt. 
Det vill säga att det inte bara är att ställa kraven utan också att kunna höja 
grundtryggheten i form av grupp/organisations utveckling, kunskap om hur människan 
interagerar med omgivningen, workshops om gruppsamarbete och hur grupperna 
påverkar den enskilda människan och hur den enskilda människan påverkar gruppen. En 
del organisationer har förstått att det finns behov för av sådana förändringar men det 
finns fortfarande mycket arbete att göra inom det förebyggande området inom 
organisationerna. De privatägda företagen har naturligtvist en annan problematik att 
handskas med, de anställda på alla nivåer måste räkna med att ägandeskapet kan 
förändras, på grund av uppköp och därmed ändras förutsättningarna för själva arbetet. 
Återigen rubbas grundtryggheten för de anställda.  
 
Ur ett mikroperspektiv kan man tänka sig att organisationerna skulle utveckla en 
förebyggande enhet som kan fånga upp människor som visar tecken på utbrändhet på ett 
tidigt stadium. Detta kan eventuellt vara inom ramen för HR sektionen i organisationen. 
Två viktiga aspekter i detta är att höja kunskapsnivån för alla chefer inom 
organisationen om anledningen till utbrändhet lika mycket som att utveckla ett tätt 
samarbete med de behandlare/psykoterapeuter som arbetar med effektiva 
behandlingsmodeller. Det blir en utmaning för både organisationerna och behandlarna 
att kunna genomföra den förändring som innebär att minimera antalet utbrända 
människor och deras lidande.  
 
Att snabbt fångas upp och rehabiliteras innan utbrändheten lett till långtids-
sjukskrivning har varit en viktig aspekt för de behandlade deltagarna i deras 
tillfrisknande vilket professor Marie Åsberg påpekar är väldigt viktigt (Sunt Liv, 2008). 
Även att lära sig kunskapen om hur man ska hålla sig frisk har varit viktig för 
deltagarna. Det handlar inte bara om att göra avslappningsövningar och inse att man 
blivit utbränd utan också om att integrera kunskapen om varför det har blivit så. Det 
handlar om att öppna sina ögon och se sig själv och omgivningen som en helhet. Det 
handlar om att se sin situation ur ett annat perspektiv samt att göra en förändring trots 
att det är mycket arbete att hålla sig vid god hälsa. Det fanns trots allt en stor motivation 
hos deltagarna även om utbrändheten hade gjort så de fallit långt ner i spiralen av 
utmattning och frustration. Det var jobbigt och skrämmande att börja arbeta med sig 
själv men det kunde ju inte bli värre, bara bättre.  
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Metoddiskussion 
En kvalitativ induktiv tematisk analys var lämplig för studien då syftet var att få alla 
deltagarnas subjektiva upplevelse av det jag undersökte. Att intervjuerna gjordes via 
telefon var en nödvändighet eftersom deltagarna befann sig i Skåne. Hade de befunnit 
sig i Stockholmsområdet hade jag valt att göra dem ansikte mot ansikte för att få med 
alla dimensioner av kommunikationen med personerna. Att de tre första deltagarna som 
ställde sig positiva till att medverka valdes ut var för att påskynda datainsamlingen. 
Samtliga deltagare informerades om anonymitets- och konfidentialitetsaspekten, men en 
deltagare ville gärna inte vara anonym för att personen var stolt över sin process. Ett 
intressant inslag var att samtliga personer jag tillfrågade svarade ja till att delta i 
undersökningen, även de personer jag av tidsskäl inte kunde intervjua. De var alla 
villiga att dela med sig av sina upplevelser. Det var för mig som författare första gången 
jag gjorde en kvalitativ undersökning med allt som detta innebär, både tidskrävande och 
svårighetsgrad, anser jag att jag eventuellt har kunnat missa vissa aspekter i resultatet 
inte minst för att jag endast gjorde telefonintervjuer och kan ha missat vissa 
kroppsspråkssignaler som hjälp i tolkningsarbetet. Varför en behandlingsmodell 
utvecklad att hjälpa utbrända att bli friska, valdes var för att jag i framtiden vill arbeta 
med utbrända människor och deras rehabilitering.  
 
För att öka täckningssvaliditeten hade flera deltagare eventuellt gett ett mer nyanserat 
resultat som skulle kunna vara av stor vikt. Det lilla urvalet ger även lägre 
täckningsvaliditet på grund av homogeniteten i åldern som var mellan 33-38 år. Att 
deltagarnas chefer valdes att intervjuas var för att öka tillförlitligheten i deltagarnas 
utsagor. Kvalitativ generaliserbarhet är inte applicerbar då antalet deltagare är för få, 
men det resultatet pekar på kan vara lovande för framtida forskning inom detta område. 
Att det har gått 2-3 år sedan deltagarna behandlades kan vara bra för 
behandlingsmodellens reliabilitet, då deras välmående och ökade arbetsförmåga varit 
bestående över tid, bland annat på grund av behandlingen och de ”verktyg” de fått av 
terapeuten. Samstämmigheten i rapporteringen av anställda och deras chefer tycks även 
vara genomgående god av deltagarnas tillstånd före och efter behandlingen. Såväl 
anställda som chefer rapporterade att deltagarna kunde komma tillbaka till arbetet efter 
behandlingen med god arbetsförmåga. Men samtidigt kan rapporteringen av deras 
tillstånd före och under behandlingen vara bristfällig på grund av minnesluckor. Därför 
var det viktigt att ha chefernas rapport som bekräftade samt lade till väsentliga aspekter 
av de berördas tillstånd. Hade inte cheferna deltagit i undersökningen kunde deltagarnas 
rapport ha varit otillräcklig. Men det kan även finnas risk för confirmation bias, att 
deltagarna rapporterar något de anser att jag förväntar mig av dem, som exempelvis ett 
positivt resultat av behandlingen. Men då både chef och anställd rapporterar med god 
samstämmighet ökar detta korsvalideringen i studien. Brister i studien kan anses vara 
antal deltagare som nämndes tidigare, men på grund av tidsbrist och då det är mycket 
material man hanterar valde jag att intervjua tre personer samt deras chefer. 
Analyseringen av intervjuerna har skett enligt Langermars (2008) rekommendationer. 
Då varje mening analyserats i intervjuerna kan detta tillvägagångssätt även innebära en 
viss risk för att ”tolka över” innebörden.  

Med bakgrund att utbrändheten är ett stort samhällsproblem som innebär höga 
kostnader finns det ett behov för framtida forskning att undersöka denna typ av 
behandlingsmodell som tycks vara både kort och effektiv. Det som framkommit i denna 
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studie och som jag anser vara meningsfullt har varit att behandlingsmodellen som 
utvärderats tycks ha goda effekter på människors förmåga till återhämtning och 
återgång till arbetet.  
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Bilaga 1 

Frågeformulär för de behandlade 

Din utbrändhet före B-modellen? 

1. Hur märkte du på dig själv att du började bli utbränd? (mentalt/fysiskt) 

2. Kan du berätta hur omgivningen eller arbetsgivaren märkte det på dig? 

3. Kan du beskriva dina symtom, både de kroppsliga/beteendemässiga uttryck du 

hade innan du började med B-modellen? 

4. Hade du tidigare varit utbränd/haft utbrändhetssyndrom eller på gränsen att bli 

utbränd? 

5.   Om du tidigare varit utbränd eller haft utbrändhetssyndrom, vilken behandling 

fick du då? Tyckte du att den hjälpte dig, på vilket sätt? 

6. Var du under denna tid medicinerad? B. och i sådant fall vilken medicin tog du? 

7. Vad upplevde du att denna andra behandling gjorde för dig i din arbetssituation? 

      8 . Hur påverkade ditt tillstånd ditt arbete? 

8.  På vilket sätt upplevde du de krav som fanns på dig i ditt arbete? 

9. Kan du berätta på vilket sätt hanterade du de krav som ställdes på dig? 

10.  Hur skulle du beskriva upplevelsen av kontroll du hade i ditt arbete? 

11. Kan du beskriva dig själv i relation till ditt arbete? Hur meningsfullt är det för 

dig? Beskriv din arbetsroll, dina ambitioner och mål. 

12. Vad var din första reaktion då din arbetsgivare sände dig till Terapeuten som 

arbetade med B-modellen? 

Under behandlingen med B-modellen 

13. Hur upplevde du första kontakten med behandlare 

14. Hur upplevde du själva behandlingen? 

15. Vad i behandlingen anser du var bäst för dig anser du? Kan du utveckla de? 

16. Hur upplevde, alt. hur var det) att jobba med ”Mentalträningsdelen” 

17. Vad upplevde du att ”Mentalträningsdelen” gjorde för dig och dina symtom 

18. Hur upplevde du att det var att jobba med ”Ändra förhållningssätt/beteende till 

omgivningen? 

19. Vad upplevde du att ändra förhållningssätt/beteende till omgivningen” gjorde 

för dig i arbetet? 

20. Finns det något i behandlingen som du tycker kunde utvecklas/göras bättre? 
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Efter behandlingen med B-modellen 

21. Har du fortsatt att arbeta med teknikerna du lärt dig av B-modellen? Om ja, på 

vilket sätt? 

22. Hur tycker du upplägget med efterstödet i din rehabilitering fungerade? 

23. Kan du berätta hur den här behandlingsmodellen nu i efterhand har påverkat dig 

och då särskilt i arbetet? 

24.  Vad i behandlingen (inriktning, upplägg) har varit till mest stöd för dig för att 

du ska kunna komma tillbaka till arbetslivet? Såg du annorlunda på saker och 

ting i omgivningen? 

25.  Tycker du att din upplevelse av kontroll har förändrats i arbetet? På vilket sätt 

anser du har behandlingen har för kopplingar  och betydelse? 

26.  Hur upplevde du samtalet med terapeuten? Vad hände i dig under den här tiden, 

i ditt förhållningssätt till ditt arbete och hur påverkades din verklighetsbild? 

27. Har du någonting du vill tillägga till intervjun  

28. Skulle det gå bra att ringa dig igen om jag ev. behöver komplettera någon fråga? 
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Bilaga 2 

Frågeformulär för arbetsgivarna med anställda som varit utbrända 

Före behandlingen av B-modellen 
1. Hur märkte du att personen inte mådde bra? Hur tyckte du det märktes, har du något 

exempel: beteende/attityd? 

2. Hade andra medarbetare också märkt det och berättat det för dig? 

3. Vilka symtom (tecken på beteendeförändringar/kroppsliga förändringar) såg du hos 

personen då den var utbränd? 

4. Hur upplever du att personen klarade av de krav som ställdes på den honom/henne i 

arbetet? - Var de rimliga? 

5. Hur påverkade personens tillstånd och dess effektivitet/produktivitet i arbetet. 

6.  Anser du att personen visste sina begränsningar, vad han /hon klarade av att göra   och 

ta på sig i arbetet? 

7. Hur skulle du beskriva din anställdes personlighet i arbete 

8. Hade personen varit sjukskriven pga sin utbrändhet/utbrändhetssyndrom? 

9. Fick personen någon behandling? Vad gjorde den behandlingen för personen? 

10. Kan du beskriva den reaktion fick du av din anställde när du skickade personen i fråga 

till Terapeuten/Psykologen som arbetar med B-modellen? 

Efter behandling med B-modellen 

11. På vilket sätt upplever du att den här modellen har hjälpt din anställd i arbetet? 

12. Upplevde du att personen fått mer kontroll över sin arbetssituation efter att ha gått 

behandlingsmodellen? 

13. Har personen gått ner i tjänst eller fått färre/särskilda arbetsuppgifter? 

14. Hur upplever du att personen klarar av de krav som ställs på honom/henne? 

15.  har personens effektivitet/produktivitet ändrats efter behandlingen? 

16. Eventuell sjukskrivning av din anställda, hur ser den ut? 

17. Utifrån en ledares perspektiv, vad upplever du som chef är viktigt att tänka på när du 

leder dina anställda, för att undvika utbrändhet? 

18. Har du lärt dig något som chef? I hur du delegerar arbetsuppgifter till personen 

19. Vilka faktorer anser du är centrala när man blir utbränd? 

20. Har du något annat att tillägga? 

21. Skulle det gå bra att ringa dig igen om jag ev. behöver komplettera någon fråga? 


