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Sammanfattning 
 

Denna studie syftar till att genom ett pedagogiskt perspektiv undersöka människors berättelser 

om tillfrisknande från utmattningssyndrom med fokus på förändringsprocesser, lärande och 

utveckling. För att kunna uppnå studiens syfte har två frågeställningar använts. Den ena är, på 

vilket sätt uppfattar informanterna att det har skett en förändring från dagen de fick 

sjukdomsdiagnosen fram tills idag? Den andra frågeställningen är, på vilket sätt har vägen ur 

ett utmattningssyndrom utvecklat informanterna? För att läsaren skulle få en tydligare bild av 

vad begreppet utmattningsdiagnos innebar redogjordes det kort för begreppet. En 

bakgrundsdel presenterades även för att läsaren skulle få en tydligare bild av varför personer 

drabbas av utmattningssyndrom. Efter bakgrundsdelen redogjordes det för den tidigare 

forskning som studerats när det gäller faktorer som kan främja och hindra ett eventuellt 

tillfrisknande från utmattningssyndrom. 

 

För att uppnå studiens syfte och undersöka människors berättelser om tillfrisknandet från 

utmattningssyndrom användes intervjumetoden semistrukturerad intervju som metodansats. 

Efter att intervjuerna genomförts bearbetades materialet genom att det sorterades, reducerades 

och till sist analyserades. Resultatet visade, om personerna skulle kunna ta sig ur 

utmattningssyndromet var det viktigt att dem reflekterade över situationen och genomförde 

konkreta förändringar i arbetsliv samt vardag. Det kunde exempelvis handla om att sätta 

gränser, ta kontroll över situationen och hitta en balans mellan privatliv samt arbetsliv. När 

personer som drabbats av utmattningssyndrom genomför denna förändringsprocess är risken 

mindre att de återigen hamnar i ett utmattningssyndrom. Anledningen till detta är för att de 

har lärt sig mer om sig själva och att de har utvecklats som personer. 

 

Nyckelord: vuxnas lärande, utmattningssyndrom, utbränd, förändring, utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract  
 
This study aims to investigate people’s stories of recovery from burnout with focus on the 

changing process, learning and development thru an educational perspective. To accomplish 

the reason for the study two questions have been used. The first question is, in what way does 

the informants perceive that an alteration has been made from the day that they were diagnosed 

with burnout until today? The second question is, in what way have the road to recovery from 

burnout developed the informants? To give the reader a clearer image of what the term burnout 

means a short explanation was made about the meaning of the term. A background was also 

presented to clarify why people get this diagnosis. Thereafter an explanation of the previous 

research that has been conducted regarding burnout syndrome and what factors that can aid and 

prevent a recovery was presented. 

 

To achieve the purpose of the study and investigate people’s stories about recovery from 

burnout a semi structured interview was used as the method. After the interviews were done the 

data was sorted, reduced and analyzed. The result showed that for a person to be able to get out 

of a state of burnout it is paramount for him/her to reflect over the situation and perform 

concrete alterations in their work life and everyday living. It could for example be putting up 

boundaries, take control over the situation and finding a balance between private life and work 

life. When the persons have gone through this alteration process the risk of once again ending 

up in a stadium of burnout is smaller. The reason for this is the person have learned more about 

themselves and developed as a person. 

 
Keywords: adult learning, fatigue syndrome, burnout, alteration, development. 
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1. Inledning 
Idag är det mycket som ska hinnas med i vardagen. Det ska presteras bra på jobbet, 

tränas regelbundet, träffas vänner samt ha det rent och snyggt hemma. För många blir 

kraven för mycket, vilket leder till att de går in i väggen och drabbas av 

utmattningssyndrom. Men livet tar inte slut där. Det går att komma tillbaka, skriver 

Herrera Eriksson (2004, 16 november) i en artikel i Aftonbladet där hon tar upp 

faktorer som kan vara orsaker till individers utmattningssyndrom. I artikeln intervjuar 

hon Dan Stiwne som är docent i psykologi vid Linköpings universitet. Han säger att 

när personen som har drabbats av utmattningssyndrom ser sin del i processen och 

inte enbart skyller insjuknandet på externa aktörer, då kan personen bli frisk (Herrera 

Eriksson, 2004, 16 november).  

 

Det är just detta som denna studie kommer att handla om, hur personer tar sig ur 

utmattningssyndromet. Hur de utvecklas och förändras som personer samt vad de lär 

sig på vägen ut ur diagnosen. Det är många som drabbas av utmattningssyndrom och 

i stället för att enbart fokusera på de negativa delarna är fokus i denna studie att 

belysa utvecklingen samt förändringen till dess att man blir så gott som frisk. I denna 

studie kommer utmattningssyndromet att betraktas som ett pedagogiskt fenomen, ett 

fenomen som individen lär sig utav. Studien stödjer sig på Jarvis (2009) teori 

Learning to be me och genom en utvecklad variation av hans lärmodell, The 

transformation of the person through learning som fokuserar på individens 

erfarenhetsbaserade lärande. Denna studie kommer att belysa vuxnas lärande. 

 

Det finns studier som visar att antalet personer som drabbas av utmattningssyndrom 

har minskat. Men enligt en artikel av Ivarsson (2014, december) i Välfärd - SCB:s 

tidskrift om arbetsliv, demografi och välfärd visar hon att ämnet är högaktuellt igen 

sedan ett par år tillbaka. Det är de psykiska besvären som står för ökningen och bland 

de drabbade återfinns fler kvinnor än män. Anledningen till att fler kvinnor drabbas 

kan vara att yrkesval och arbetsuppgifter kan skifta mellan könen. Orsakerna till de 

ökade psykiska besvären kan bero på stress, arbetsuppgifter eller dåliga relationer på 

arbetsplatsen (Ivarsson, 2014, december).  

 

Trots att utmattningssyndrom har diskuterats tidigare och verkat vara något som varit 

nedåtgående, finns det tendenser som visar att diagnosen ökar igen. Därför är ämnet aktuellt 

att studera. Det är nog svårt att helt förhindra att någon drabbas av utmattningssyndrom. 

Därför är det viktigt att få kunskap om hur personer som varit drabbade har tagit sig igenom 

det. Vad gjorde de för att ta sig vidare och hur har utmattningssyndromet utvecklat dem? 

Tidigare forskning har bland annat visat att förbättrad sömn, fysisk aktivitet och att vara ute i 

naturen kan påverka tillfrisknandet från utmattningssyndrom på ett positivt sätt. Mitt bidrag 

till forskningen är att intervjua fem personer som har varit drabbade av utmattningssyndrom 

för att fånga deras upplevelser av diagnosen, hur de har utvecklats som personer, vilka 

förändringar de har genomfört och vad de har lärt sig. Eftersom att ämnet är aktuellt igen är 

det därmed aktuellt att fortsätta bedriva forskning om det. 

 

1.2 Den pedagogiska relevansen 
Kopplingen till pedagogiken är att jag som forskare betraktar utmattningssyndromet som ett 

lärandefenomen i denna uppsats. Ett fenomen som individen lär sig av och utvecklas genom. 

Eftersom arbetet genomsyras av denna grundsyn är därmed denna studie självklar inom ämnet 

pedagogik. 
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1.3 Problemformulering 
Trots att utmattningssyndrom har diskuterats tidigare och verkat vara något som varit 

nedåtgående, är det återigen på väg upp. Därför är det nog svårt att helt förhindra att individer 

drabbas av utmattningssyndrom. Som psykologen Dan Stiwne påpekar i Herrera Erikssons 

(2004, 16 november) artikel, är det först när personen ser sin del i processen som den kan bli 

frisk. Av den anledningen är det viktigt att få kunskap om hur personer som fått diagnosen har 

kommit tillbaka. Hur de ser på sin egen del i processen, vad de har lärt sig, hur de har 

utvecklats och vilka förändringar de har genomfört för att de ska må bra. 

 

1.3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att: undersöka människors berättelser om tillfrisknandet från 

utmattningssyndrom med fokus på förändringsprocesser, lärande och utveckling. 

 

1.3.2 Frågeställning 

Undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

 På vilket sätt uppfattar informanterna att det har skett en förändring från dagen de fick 

sjukdomsdiagnosen? 

 På vilket sätt har vägen ur ett diagnostiserat utmattningssyndrom utvecklat 

informanterna? 

 

2. Bakgrund 
För att kunna förstå processen att komma ut ur en utmattningsdiagnos är det bra att få en 

tydlig bild av vad som dels kan orsaka diagnosen och hur den definieras. I detta kapitel 

kommer det att belysas vilka olika definitioner som finns på diagnosen. Kapitlet kommer även 

att ta upp hur utmattningssyndrom definieras enligt Vårdguiden 1177. Sedan kommer det kort 

att beskrivas hur ett vanligt händelseförlopp fram till en utmattningsdiagnos kan se ut. 

 

2.1 Utmattningssyndrom - en komplex diagnos  
Denna diagnos kan se olika ut från individ till individ. För vissa handlar det om en obotlig 

trötthet, andra blir deprimerade och får ångest. Diagnosen kan även benämnas på olika sätt.  

Några av begreppen som finns är utbränd/utbrändhet, utmattningssyndrom, utmattningsdiagnos, 

utmattningsdepression. I dagligt tal finns det även de som beskriver själva händelsen som att “gå 

in i väggen” eller att man har “brakat ihop”. I denna studie kommer begreppen att varieras i viss 

mån. Men huvudfokus kommer att ligga på begreppet utmattningssyndrom då jag här nedan 

kommer att ge vårdguidens definition av just det begreppet. 

 

2.1.1 Vårdguidens definition av utmattningssyndrom 

För att få en tydligare medicinsk definition av vad denna diagnos beror på och innebär har jag 

valt att lyfta fram Vårdguiden 1177s (2015) definition. När en person drabbas av 

utmattningssyndrom får den ofta både psykiska och fysiska symptom. Detta kan ske efter att 

personen har varit utsatt för olika påfrestningar som till exempel långvarig stress. Det kan dels 

bero på faktorer i arbetslivet men det kan även vara privatlivet, eller en blandning av dem 

båda. Insjuknandet kan komma plötsligt vilket leder till att man i dagligt tal säger att personen 

“går in i väggen”. Men för en del kan symptomen komma smygande över en längre period. 

Olika symptom som kan uppstå är att personen kan känna sig väldigt trött, en trötthet som inte 

går att vila bort. Vissa kan få ångest och sömnsvårigheter medan andra får problem med 

minnet. Genom detta går det att se att diagnosen ter sig på olika sätt från individ till individ. 

Orsaker, insjuknande och symptom kan vara väldigt olika bland de som drabbas av diagnosen. 
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2.2 Händelseförloppet fram till utmattningssyndrom 
Händelseförloppet fram till utmattningssyndrom ser ofta olika ut från person till person. Men 

det finns liknande drag som kan belysas och detta kommer nu att göras genom en modell av 

Ekstedt och Fagerberg (2005). De beskriver händelseförloppet från att det är relativt lugnt i 

personens liv tills att den “går in i väggen”. Vid tiden innan utmattningssyndromet kan 

personen känna att den sitter fast i en situation då den dels vill förverkliga sig själv och möta 

omgivningens krav. Så länge det finns en balans i tillvaron så är det okej. Men när individen 

börjar att balansera på gränsen mellan allt blir den sårbar för oförutsedda händelser. Om 

personen tar bort saker i sin vardag som återhämtar den (exempel, fritidsaktiviteter/intressen) 

och får mindre tid för familj och vänner så kan de komma att känna skuld till sig själva samt 

sin familj. I längden kan detta leda till en obotlig trötthet med psykiska och fysiska symptom. 

Individen kan då känna sig maktlös och instängd i en nedåtgående spiral. Men när personen 

når botten av spiralen och släpper taget om situation har den möjlighet att ändra sin tillvaro 

(Ekstedt & Fagerberg, 2005).  

 

Det är precis här som studiens fokus börjar. De som intervjuats i studien har under en längre 

tid balanserat mellan omgivningens krav och självförverkligande. En dag gick det inte längre 

och informanterna nådde botten av spiralen. Detta händelseförlopp kan beskådas nedan i figur 

1. Studiens huvudfokus ligger på informanternas väg upp från botten av den nedåtgående 

spiralen.  

 
Figur 1. “General structure of lived experience of the time preceding burnout” (Ekstedt & Fagerberg, 2005, s. 62). 

 

3. Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som lyfts i denna studie handlar om hur man tar sig ur 

utmattningssyndrom och vad som bör bejakas på vägen ur utmattningen. Olika områden som 

forskningen tar upp är hur naturen och utomhusaktiviteter påverkar tillfrisknandet från 

utmattningssyndrom. Andra delar som belyses är vikten av att träffa personer i samma 

situation, rutiner, livsstilsförändringar, fysisk hälsa och sömn. Detta är faktorer som 

forskningen tar upp som främjar återgången till arbetet. Men det finns även faktorer som kan 

hindra återgången till arbetet och det är att arbetstagaren använder sig av så kallade 

”undvikande coping” (personen undviker exempelvis konflikter på arbetsplatsen) och att 

personen har en låg kontroll över sin arbetssituation. Dålig sömn kan vara en indikator på att 

man håller på att drabbas av utmattningssyndrom, men god sömn kan vara en faktor till 

tillfrisknande.  

 

3.1 Sökprocess tidigare forskning 
Vid sökprocesserna har sökningar genomfört i Uppsala universitetsbibliotek (UB), Education 

Resources Information Center (ERIC), Libris och SwePub. Sökningar har genomförts på 

källor som varit peer reviewed, detta har främst varit artiklar. En artikel hittades även via 

Google schoolar. Denna artikels titel klistrades in i UBs sökfält för att kontrollera att den var 

peer reviewed. Sökningen har främst skett inom samhällsvetenskapliga discipliner så som 
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pedagogik, sociologi och psykologi. Dessutom förekommer artiklar inom medicin, jordbruk 

med mera. Utmattningssyndrom är inget fenomen som tydligt är avgränsat till något av 

ämnena inom samhällsvetenskapen. Därför har jag varit tvungen att öppna upp sökningarna 

mot andra discipliner för att inte begränsa sökningen och för att få fler perspektiv på 

fenomenet. Eftersom det inte enbart kan betraktas som ett pedagogiskt fenomen. De sökord 

som har använts är, “burnout”, “burnout learning”, “way back from burnout”, “return from 

burnout”, “burnout development”. “utbränd”, “utbränd utveckling”, “utmattningssyndrom”, 

“utbrändhet lärande”, “utmattningsdepression”, “utmattning” och “utmattning utveckling”. Då 

sökningarna har skett vid både engelska och svenska databaser förekommer sökord från båda 

språken. De olika delar som presenteras i den tidigare forskning har valts ut för att belysa 

främjande faktorer som kan bidra till ett tillfrisknande blad de som drabbats av 

utmattningssyndrom men också för att belysa faktorer som kan förhindra ett tillfrisknande. 

Genom att få kunskap om dessa delar är förhoppningen att denna kunskap kan leda till ett 

tillfrisknande från utmattningssyndrom. Den första delen i den tidigare forskningen som 

kommer att presenteras är ett rehabiliteringsprogram i en naturnära miljö, där går det att utläsa 

att olika delar inom programmet kan främja tillfrisknandeprocessen från utbrändhet.  

 

3.2 Rehabiliteringsprogram  
Det finns en rad olika faktorer som kan öka välmående vid tillfrisknandet från 

utmattningssyndrom. I följande text kommer det att redogöras för olika faktorer som Grahn, 

Nordh och Währborg (2009) har lyft fram i sin studie. 

 

I forskarnas studie fick personer som varit långtidssjukskrivna delta i ett 

rehabiliteringsprogram i en skogsnära miljö. Många av deltagarna led av psykiska problem så 

som ångest och depression. Alla deltagarna i programmet spenderade tid utomhus i naturen, 

något som de upplevde som tillfredställande. De tyckte att det var fridfullt att befinna sig i en 

miljö med öppna vyer eller i äldre skogar. Deltagarnas fysiska hälsa blev även bättre då de 

ofta tog långa promenader i skogen (Grahn et al., 2009). Genom detta går det att se att det är 

bra för personer med utmattningssyndrom att vistas ute i naturen, långt ifrån stressen i 

samhället. Naturen är med andra ord en viktig del av återhämtningen.  

 

Men det finns fler faktorer som Grahn et al. (2009) såg i deras studie och det var bland annat 

att den sociala biten var viktig för deltagarna. Det var viktigt för dem att träffa andra som 

befann sig i en liknande situation som de själva. De fann en förståelse hos varandra och de 

kunde diskutera de problem som de upplevde i sin vardag. Deltagarna vittnade även om 

vikten av rutiner och att det kändes bra att ha en plats som de åkte till varje dag. I vanliga fall 

kanske deltagarna mest var hemma under sin sjukskrivningsperiod och inte gjorde så mycket 

annat. Rehabiliteringsprogrammet gjorde att deras vardag blev mer strukturerad, något som 

deltagarna tyckte om (Grahn et al., 2009). Här går det att se betydelsen av att träffa andra 

personer i samma situation och kunna diskutera sina problem samt erfarenheter. Det går även 

att utläsa att rutiner var något som var viktigt för deltagarnas tillfrisknande. Allt eftersom att 

programmet pågick kunde Grahn et al. (2009) se att deltagarna blev gladare och verkade må 

bättre. De såg även att deltagarna började genomföra vissa livsstilsförändringar så som att ta 

cykeln till rehabiliteringsprogrammet, börja äta mer hälsosamt, några tog även tag i jobbiga 

saker som de hade skjutit upp under en längre tid (Grahn et al., 2009). Denna del belyser att 

när personerna börjar må bättre orkar de genomföra olika livsstilsförändringar som leder till 

att de mår ännu bättre. Orsaken till att de mår bättre kan även vara att deras fysiska hälsa 

blivit bättre då de ofta tog långa promenader utomhus. 
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Genom detta går det att se att vistas i naturen, träffa andra i samma situation och att få in 

rutiner i vardagen kan göra att personer som drabbats av utmattningssyndrom mår bättre. 

Något som även går att utläsa här är att när personerna började må bättre började de 

genomföra olika förändringar i sin tillvaro, så som att äta hälsosammare eller ta tag i ett 

jobbigt problem som man länge skjutit framför sig. Deltagarna påpekade även att 

skogspromenaderna hade gjort att deras fysiska hälsa hade förbättrats vilket även kan vara en 

anledning till att de mådde bättre. En annan faktor som kan ha betydelse i tillfrisknandet från 

utmattningssyndrom är sömn, något som nästa rubrik kommer att handla om. 

 

3.3 Sömn 
Utöver utomhusaktiviteter, den sociala aspekten, förändrad kost med mera så har även sömn 

angetts vara en viktig faktor till tillfrisknande. Men det finns två olika perspektiv av denna 

faktor som även kommer att belysas, en positiv och en negativ. Några som har undersökt hur 

sömn påverkar processen av tillfrisknande från utmattningssyndrom är Ekstedt, Söderström 

och Åkerstedt (2009). Författarna har främst undersökt om personens återgång till arbetet kan 

ha något att göra med förändringar i personens sömn och trötthet. Författarna undersökte en 

grupp tjänstemän och genom deras undersökning kunde de se att återhämtningen från 

utmattningssyndrom hade ett samband med att tjänstemännen började sova bättre. Genom 

detta kunde forskarna se att trötthet och återgång till arbetet hade ett samband (Ekstedt et al., 

2009). Det finns även andra forskare som har sett att sömn och tillfrisknande kan ha ett 

samband. Sonnenschein, Sorbi, van Doornen, Schaufeli och Maas (2007) drog slutsatsen i sin 

studie, för att personen ska kunna bli frisk från sitt utmattningssyndrom är det viktigt att 

personen får tillräcklig återhämtning via sömn. Genom detta går det att se att det finns 

forskning på att bättre sömn kan främja individers tillfrisknande från utmattningssyndrom. 

Resultatet av studien som genomfördes av Ekstedt et al. (2009) visar att sömnen är sämre 

under den tid när personen är utbränd, men att den blir mycket bättre när personen börjar 

känna sig mindre trött om dagarna. Alltså när personen börjar må bättre och känner sig utvilad 

på dagen är även sömnen på natten bättre. Då studien endast är gjord på tjänstemän menar 

författarna att den inte går att generalisera. Men trots det är det mycket enligt dem som talar 

för att bättre sömn hjälper tillfrisknandet från utmattningssyndrom (Ekstedt et al., 2009).  

 

Eftersom Ekstedt et al. (2009) talar om att deras studie inte går att generalisera kommer jag nu 

även att ta upp en annan aspekt av forskningen när det gäller sömn och utmattningssyndrom. 

Det finns nämligen även tidigare forskning som visar att dålig sömn kan indikera 

utmattningssyndrom. I studier av Ekstedt och Fagerberg (2005) samt av Armon, Shirom, 

Shapira och Melamed (2008) belyser de att sömnlöshet och trötthet kan vara tidiga tecken på 

att en individ är på väg att drabbas av utmattningssyndrom, då trötthet är något som drabbar 

individen i ett tidigt stadie av sjukdomsbilden. 

 

Något som kan utläsas i de två styckena ovan är att Ekstedt och Fagerberg (2005) samt 

Armon et al. (2008) talar om att sämre sömn kan leda till utmattningssyndrom. Sonnenschein 

et al. (2007) och Ekstedt et al. (2009) menar att bättre sömn kan leda till tillfrisknande. 

Ekstedt et al. (2009) går ett steg längre och menar att om sämre sömn kan leda till 

utmattningssyndrom skulle det kunna vara så att bättre sömn leder till tillfrisknande, de menar 

att det är mycket som tyder på detta. Genom detta bör man ha god sömn i åtanke när man 

återhämtar sig från utmattningssyndrom. Det är vad tidigare forskning tyder på.  

 

3.4 Undvikande coping - ett hinder för tillfrisknande 
Fram tills nu har denna studie belyst faktorer ur tidigare forskning som kan främja 

tillfrisknandet från utmattningssyndrom till exempel; sömn, fysik hälsa, utomhusaktiviteter 
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med mera. Men det finns även hinder på vägen när man försöker ta sig ur 

utmattningsdiagnosen. I denna del kommer copingstrategier att belysas och hur det kan 

förhindra ett eventuellt tillfrisknande. Coping enligt Ogden (2012) är hur män och kvinnor 

hanterar stress för att situationen ska återgå till hur den var förr. Ett exempel på detta kan vara 

att många tränar extra mycket under stressiga perioder då de upplever att träningen gör dem 

avslappnade och genom det återgår situationen till det normala. Undvikande coping, som är 

en form av coping innebär enligt Nordin (2006) att personen undviker eventuella konflikter 

och att den inte tar tag i problemet. Exempelvis, kan det röra sig om en konflikt med en 

kollega på arbetsplatsen. En person som använder sig utav undvikande coping konfronterar 

inte den andra parten utan undviker problemet. 

 

Författarna Nordlund, Reuterwall, Höög, Nordin, Edlund och Slunga Birgander (2011) har 

undersökt hur copingstrategier och den psykosociala arbetssituationen påverkar sjukfrånvaron 

på arbetsplatsen bland de personer som varit sjukskrivna för utmattningssyndrom. Nordlund 

et al. (2011) och van Rhenen, Schaufeli, van Dijk och Blonk (2008) har genom forskning 

kommit fram till att undvikande coping inte är bra för arbetstagare som har varit sjukskrivna. 

De kan även genom sina studier se att dessa personer löper en högre risk när det gäller en 

oförändrad sjukfrånvaro. Slutsatsen som Nordlund et al. (2011) kunde göra genom sin studie 

om copingstrategier och psykosocial arbetsmiljö var att: personer som har drabbats av 

utmattningssyndrom och deltagit i rehabiliteringsprogram, troligtvis inte skulle minska sin 

sjukfrånvaro om de hade små möjligheter till att påverka sitt arbete. De såg även att de som 

inte minskade sin sjukfrånvaro använde sig utav undvikande coping på arbetsplatsen. Men 

författarna menar att företaget kan påverka dessa arbetstagares sjukfrånvaro, detta genom att 

göra kommunikationen mellan arbetstagare och chefer bättre samt att göra arbetsmiljön mer 

flexibel (Nordlund et al., 2011). Genom detta går det att utläsa att det är viktigt för 

arbetstagare som drabbats av utmattningssyndrom att kunna påverka sitt arbete och att 

användandet av undvikande coping kan leda till en oförändrad sjukfrånvaro. Företaget har 

även en viktig del här eftersom de kan bryta mönstret genom att förbättra kommunikationen 

och göra arbetsmiljön mer flexibel. Så att arbetstagarna i större utsträckning kan påverka sin 

situation. 

 

I Stycket ovan belyser författarna att låg kontroll i arbetet kan motverka återgången till 

arbetsplatsen då den kan bidra till oförändrad sjukfrånvaro. Nordlund et al. (2011) framhäver 

att kontroll och krav i arbetet påverkar längden av sjukfrånvaro och att hög kontroll främjar en 

kort sjukskrivning samt en snabbare återgång till arbetet. Med andra ord, när arbetstagaren 

kommer tillbaka från sin sjukskrivning är det viktigt att den har hög kontroll i arbetet för att 

personen inte ska återgå till sjukskrivningen. Men det är inte endast faktorer på arbetet som 

avgör om en person kommer tillbaka till arbetsplatsen. Ofta är det en kombination av 

arbetsrelaterade, personliga och sociala faktorer som avgör återgången efter sjukskrivningen. 

Detta gör utmattningssyndrom till ett multifaktoriellt fenomen (Nordlund et al., 2011). Genom 

detta går det att utläsa att hög kontroll i arbetet främjar arbetstagares återgång till 

arbetsplatsen. Men att det inte enbart är faktorer på arbetet som avgör om en anställd kommer 

tillbaka efter sin sjukskrivning. Sociala och personliga faktorer spelar även in. 

 

För att anställda som varit sjukskrivna ska komma tillbaka till arbetet kan arbetsgivaren, som 

tidigare nämnts, förbättra kommunikationen på företaget och göra arbetsmiljön mer flexibel. 

Men enligt Nordlund et al. (2011) finns det fler saker arbetsgivaren kan göra. En sak som är 

viktig är att arbetstagaren känner sig så pass trygg på sin arbetsplats att den inte har några 

problem att uttrycka sig. En andra sak som ska ha en positiv inverkan på återgången till 

arbetet är socialt stöd från personens arbetsplats (Nordlund et al., 2011). Genom detta går det 
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att belysa olika faktorer som arbetsgivarna kan ha i åtanke när deras anställda ska komma 

tillbaka från en sjukskrivning och det är: flexibel arbetsmiljö, hög kontroll i arbetet, bra  

kommunikation på företaget bland de anställda, socialt stöd från arbetsplatsen och att stötta 

arbetstagaren så att personen känner sig trygg och att personen känner att den lätt kan uttrycka sig.  

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Som tidigare forskning belyser finns det olika faktorer som påverkar individers tillfrisknande 

från utmattningssyndrom. Det finns både främjande och icke främjande faktorer i 

tillfrisknandeprocessen. I figur 2 belyses de olika faktorernas positiva eller negativa 

egenskaper genom att de blivit uppdelade på en plus respektive minussida. 

 
Figur 2, negativa och positiva faktorer i förhållande till utmattningssyndrom. 

 

Sammanfattningsvis på vänster sida i figur 2 finns följande delar som kan främja ett 

tillfrisknande, nämligen; utomhusaktiviteter, rutiner, livsstilsförändringar, fysisk hälsa, sociala 

relationer, förbättrad dialog bland de anställda, hög kontroll i arbetet och en flexibel 

arbetsmiljö. Dessa delar befinner sig på plussidan i figuren. Sömn kan både vara en 

bidragande faktor till tillfrisknande och ett första tecken på utmattningssyndrom. Av den 

anledningen så ligger den emellan plus och minusfältet. Något som kan förhindra ett 

tillfrisknande och återgången till arbetet är faktorer som undvikande coping och låg kontroll i 

arbetet. Dessa faktorer återfinns på minussidan i figuren. Mitt bidrag till forskningen är att 

genom ett pedagogiskt perspektiv belysa de lärande och utvecklingsaspekter som detta 

fenomen kan leda till. 

 

4. Teori 
I denna del kommer studiens teoretiska utgångspunkter att belysas. Här är det Jarvis (2009) 

teori, Learning to be me som står i fokus och den modell som senare används för att förklara 

resultat och analysdelen heter, The transformation of the person through learning. Först 

kommer det att redogöras för hur Jarvis tog fram denna modell och teori, sedan kommer 

modellen att förklaras. I en av underkategorierna kommer det även belysas hur teorin kommer 

att tillämpas på denna studie. Jarvis teorier är en vidareutveckling av Kolbs lärcirkel och 

därför förklaras även den i början. Denna studie belyser hur lärande genom erfarenhet har 

skett för fem personer som har drabbats av utmattningssyndrom och på vilket sätt de har 
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förändrats, därför passar Jarvis lärandeteori för denna studie då hans modell belyser 

erfarenhetsbaserat lärande.  

 

4.1 Jarvis - Learning to be me 
För att kunna förstå hur lärandeprocessen från utmattningssyndrom till friskförklarad går till 

tar denna studie upp Jarvis (2009) teori Learning to be me. Med hjälp av denna teori kommer 

resultatet senare att analyseras. Jarvis (2009) teori går ut på att individen lär sig om sig själv 

och hur den fungerar som person genom erfarenheter, sociala sammanhang samt att vi hela 

tiden lär oss. Ett bristfälligt samband eller en obalans i tillvaron är början till allt lärande 

enligt Jarvis. Det kan handla om något medvetet men det kan även vara omedvetet. Ett 

exempel på en obalans i tillvaron kan vara att personen drabbas av utmattningssyndrom. För 

att utforma en egen lärteori utgick Jarvis ifrån Kolbs lärcirkel (Jarvis, 2009).  

 

Figur 3, Egenkonstruerad modell av Kolbs lärcirkel (Kolb, 1984, s. 33). 

 

Eftersom det är svårt att hitta en informativ beskrivning av Kolbs lärcirkel har jag valt att 

beskriva lärcirkeln utifrån Kolb (1984) men även ifrån Granberg (2014) och Illeris (2007) 

som tar upp och diskuterar cirkeln utifrån Kolb (1984). Lärcirkel går ut på att Kolb har delat 

upp lärandet i fyra olika delar (se figur 3). I steg 1 är individen med om en konkret 

upplevelse, i steg 2 reflekterar individen över det den har varit med om. I steg 3 bildar 

individen nya begrepp och skapar nya slutsatser och i steg 4, det sista steget provar individen 

sina slutsatser genom ett aktivt experimenterande (Granberg, 2014; Illeris, 2007; Kolb, 1984). 

 

När Jarvis (2009) var ute och föreläste om lärande höll han även olika seminarier där han bad 

deltagarna att först berätta om en erfarenhet de hade kring lärande. Efter det bad han 

deltagarna att rita upp sin erfarenhet enligt Kolbs lärcirkel. Han påpekade dock för gruppen att 

cirkeln hade brister och att den var för enkel för att kunna förklara hela processen av lärande. 

Genom interaktionen med seminariedeltagarna fick han bevis för att Kolbs lärcirkel var 

otillräcklig och genom sin empiri utifrån seminarierna samt den återkoppling han fick därifrån 

utformade han en egen lärmodell. Han såg att många lärmodeller utelämnade interaktionen 

och den sociala delen, därför tog han med de delarna i sin modell. När det gäller Jarvis eget 

reflekterande kring lärande menar han att allt lärande börjar med en erfarenhet eller en 

upplevelse och att den alltid är social. Något som har varit mycket viktigt för hans egen syn 

på lärande är övergången från empirism till existentialism, en syn som är central i hans 

förståelse om det mänskliga lärandet (Jarvis, 2009).  

 

Jarvis (2009) ser på lärande som något som sker hela livet och som berör hela individen, så 

som kropp och själ. Jarvis menar att allt hos individen påverkas av de pågående 

lärandeprocesserna. De sociala situationer som individer upplever gör att individen förändras 

inombords på ett känslomässigt, kognitivt eller praktiskt sätt. Detta integreras i personens 
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kropp och själ vilket resulterar i att personen hela tiden förändras och blir mer erfaren. Denna 

slutsats har han kommit fram till genom år av studier (Jarvis, 2009). 

 

Jarvis (2009, s. 26, 29) har bland annat utformat två modeller av lärande. Modellerna kallar 

han för “The transformation of sensations: learning frome primary experience” och “The 

transformation of the person through learning”. Han menar att dessa två modeller 

kompletterar varandra då de belyser olika synvinklar och processer i lärandet. Enligt Jarvis 

(2009) är de båda modellerna beroende av varandra och bör därför inte användas separat. 

Trots detta kommer endast en av dessa modeller att användas i studien och det är, The 

transformation of the person through learning. Anledningen till detta är att den modellen 

fokuserar på förändringen av personen genom lärande och den andra modellen fokuserar på 

förändringen av upplevelsen. I denna studie ligger huvudfokus på individens lärande, 

utveckling och förändring. Av den anledningen har jag valt att enbart använda, The 

transformation of the person through learning av Jarvis lärmodeller eftersom det är 

förändringen och utvecklingen av individen som står i fokus i denna studie. I nästa stycke 

kommer denna modell att förklaras närmare.  

 
Figur 4, “The transformation of the person through learning” (Jarvis, 2009, s. 29). De färgade pilarna visar den 

väg som kommer att beskrivas i resultat/analysdelen. 

 

I figur 4 illustreras Jarvis (2009) lärmodell, The transformation of the person through 

learning. I box 11 befinner sig individen i sin livsvärld, i box 2 är individen med om en 

upplevelse vilket leder till att en obalans i tillvaron inträffar. Något Jarvis kallar för, ett 

bristande samband. Detta tar oss vidare till box 3, 4 och 5 där individen kan reflektera över 

det som hänt, avvisa eller ta till sig det, göra något åt saken eller agera utifrån sina känslor. 

Individen kan även göra en kombination av dessa delar. Det som är viktigt att framhålla i 

denna modell är att individen inte lär sig av upplevelsen eller av den sociala kontext där själva 

händelsen äger rum utan av erfarenheten. Box 6 visar resultatet av detta lärande, nämligen att 

personen förändras och blir mer erfaren. När detta har skett kommer även kommande sociala 
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situationer för individen att förändras. Genom att döpa nästa box till 12 vill Jarvis fånga 

lärandets natur, detta genom att visa att nästa cykel tar vid där. Med andra ord, lärandet 

upphör aldrig utan fortsätter livet ut. De dubbla pilarna i modellen visar att alla delar 

samspelar med varandra och att det inte alltid finns en given ordning genom hela processen. I 

princip så är alla delar beroende av varandra (Jarvis, 2009).  

 

I stora drag går det enligt Jarvis (2006) att sammanfatta modellen genom att belysa att när 

individen är med om en händelse, reflekterar individen kring händelsen, upplever känslor som 

är knutna till händelsen och agerar. Utifrån detta blir individen förändrad och mer erfaren 

(Jarvis, 2006). Tillskillnad från Kolb så framhäver Jarvis känslornas betydelse i det 

erfarenhetsmässiga lärandet och att delarna samspelar med varandra. 

 

4.2 Hur teorin tillämpas i studien  
Jarvis (2009) modell, The transformation of the person through learning har pilar i båda 

riktningar. Detta beror på att modellens alla delar samspelar med varandra (Jarvis, 2009). För 

att resultat och analysdelen ska vara lätt för läsaren att följa har jag valt att markera den väg 

som jag kommer att belysa med gröna pilar. Boxen känslor (nummer 4) kommer inte att tas 

upp som en egen rubrik då det är svårt att presentera den helt skilt från de andra delarna. Den 

kommer i stället att finnas med som en del i alla de andra rubrikerna och därför har jag valt att 

dra blåa pilar från boxen känslor till de andra boxarna, så att man tydligt ser det sambandet. 

Se figur 4.  

 

Men för att göra det ännu tydligare för läsaren att hänga med i studiens resonemang har jag 

utformat en egen modell utifrån Jarvis (2009) modell, The transformation of the person 

through learning (se figur 5). Där jag har tagit ut de boxar som jag i min analys och 

resultatdel kommer att beskriva. I denna modell har boxen känslor blivit till en stor cirkel som 

omsluter de andra boxarna. Detta eftersom man alltid känner någonting i alla situationer. 

 

 
Figur 5, En egen utvecklad modell utifrån Jarvis teori, The transformation of the person through learning (Jarvis, 

2009, s. 29). 

 

När jag utformade modellen i figur 5 utifrån Jarvis (2009) modell (se figur 4) översattes varje 

box namn till ett svenskt namn, detta för att undvika missförstånd och göra resonemanget så 

tydligt som möjligt. De har översatts till följande namn: box 11 personen i sin världsbild, box 
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2 händelse/upplevelse, box 3 reflektion, box 4 känslor, box 5 handling, box 6 personen - 

förändrad och erfaren samt box 12 personen i sin världsbild - förändrad. Eftersom Jarvis box 

11 och 12 inte säger så mycket om resultatet kommer dessa att endast att nämnas mycket kort i 

början och i slutet av analysen, därav har de inte någon egen rubrik i analys och resultatdelen. 

Boxen känslor illustreras som en stor omslutande cirkel runt modellen, eftersom man alltid 

känner något i alla sammanhang. Genom detta har boxarna nu fått nya nummer och namnet 

händelse har även döpts om till dramatisk händelse. Detta för att belysa att insjuknandet i 

utmattningssyndrom ofta upplevs som mycket dramatiskt. För att visa detta så tydligt som 

möjligt har jag utformat en tabell över de olika namnen (se figur 6). Under rubriken 

”rubriknummer i analys/resultatdel” kan man även se vart i uppsatsen man kan läsa om de 

olika boxarna, utifrån resultatet. 

 

Jarvis modells namn Min modells namn Rubriknummer i 

analys/resultatdel 

Box 11, personen i sin världsbild Box 0, personen i sin världsbild  

Box 2, händelse/upplevelse Box 1, dramatisk händelse 6.1 

Box 3, reflektion Box 2, reflektion 6.2 

Box 5, handling Box 3, handling 6.3 

Box 6, personen förändrad och   

           erfaren  

Box 4, personen förändrad och  

           erfaren 

6.4 

Box 12, personen i sin världsbild,  

             Förändrad 

Box 5, personen i sin världsbild,        

           förändrad 

 

 

Figur 6, förklaring över de olika boxarnas namn. 

 

5. Metod  
I denna del av studien kommer fokus bland annat att ligga på val av metodansats och 

datainsamlingsmetod. Följande delar kommer att belysas: sökprocessen av materialet till 

inledning och bakgrund, hur urvalsprocessen har gått till angående sökandet efter informanter, 

hur intervjun gick till, studiens etiska aspekter, transkribering och analysering av materialet 

samt studiens validitet och reliabilitet. Det kommer även att föras en diskussion angående 

eventuella brister i studien samt vad man bör ha i åtanke när man läser den. 

 

5.1 Metodansats 
Syftet med denna uppsats är att undersöka människors berättelser om tillfrisknandet från 

utmattningssyndrom med fokus på förändringsprocesser, lärande och utveckling. Fejes och 

Thornberg (2015) resonerar kring hur forskaren ska ta fram sin metodansatts och menar att 

valet av fenomen är det primära. De menar vidare att forskaren sedan bör tänka ut frågor som 

kan appliceras på fenomenet som ska studeras samt utifrån vilket perspektiv forskaren ska 

studera fenomenet utifrån. Det valda fenomenet som studeras i studien är 

utmattningssyndrom. Efter mycket reflekterande valdes ett individperspektiv på fenomenet ut. 

Anledningen till det var för att jag som forskare ville veta hur de drabbade personerna hade 

upplevt fenomenet och vad de hade lärt sig av det. För att få kunskap om en persons 

erfarenhet och syn på ett fenomen är metodansatsen semistrukturerad intervju den bästa 

metoden att använda sig av. Anledningen är för att forskaren då, enligt Alvehus (2013) och 

Bryman (2011), får möjlighet att ställa specifika öppna frågor om fenomenet och sedan följa 

upp svaret med följdfrågor. Forskaren har vissa bestämda teman som frågorna ställs utifrån, 

men informanten kan styra samtalet genom att lägga tyngdpunkten på vad personen tycker är 

viktigt. Forskaren får då jobba mer med följdfrågor och följa informantens berättelse, 

ordningsföljden på frågorna kan även variera (Alvehus, 2013; Bryman, 2011). Vid analysen 
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av denna studie har Jarvis (2009) lärteori, The transformation of the person through learning 

använts som grund för att analysera intervjuutsagorna. Det gjordes på följande sätt genom att 

resultatet delades in i olika kategorier utifrån de olika boxarna i hans modell och analyserades 

först utifrån varje box och sedan utifrån modellen som helhet. Senare utformande jag även en 

förenkling av hans modell så att läsaren tydligt skulle kunna följa resonemanget. Eftersom 

denna studie ämnar att undersöka människors berättelser om tillfrisknande från 

utmattningssyndrom är en semistrukturerad intervju den bäst lämpade metoden för denna 

studie. Anledningen till detta är att jag som forskare då i viss mån har möjlighet att styra 

samtalet kring det ämne som jag vill få kunskap om, men informanten har samtidigt möjlighet 

att styra samtalet och lägga tyngden på det som personen vill belysa. 

 

5.2 Metod för datainsamling 
I denna studie har metoden semistrukturerad intervju valts. Enligt Alvehus (2013) finns det 

olika typer av intervjuer en forskare kan använda sig utav. De finns de som är helt 

strukturerade där forskaren enbart ställer frågor utifrån ett formulär. Dessa intervjuer blir då 

mycket standardiserade då forskaren endast får svar på just de frågor som intervjuaren ställer 

vilket gör att intervjun får en ytlig karaktär. I denna intervjutyp får forskaren dock svar som 

kan jämföras med varandra, men det är svårt att skapa en berättelse om personens upplevelse. 

Det finns även intervjuer som är helt öppna då intervjun sker kring ett ämne och forskaren har 

då nästan ingen möjlighet att styra samtalet. En semistrukturerad intervju som är en blandning 

av tidigare nämnda intervjumetoder blev därmed ett bra val (Alvehus, 2013). Syftet i denna 

studie är att komma åt individens berättelse genom att få kunskap om hur personen har 

upplevt fenomenet och vad personen har lärt sig. Detta uppnås bäst genom att ha vissa 

förutbestämda frågor utifrån teman, men sedan låta informanten själv välja vad personen vill 

lägga fokus vid (Alvehus, 2013). 

 

5.2.1 Intervjuguide 

För att kunna använda undersökningsinstrumentet semistrukturerad intervju måste en 

intervjuguide utformas. När intervjuguiden skulle utformas började jag processen med att utgå 

ifrån det undersökta fenomenet, utmattningssyndrom. Utifrån detta fenomen utformades ett 

syfte och utifrån syftet bildades två frågeställningar. Frågeställningarna berörde vilka 

förändringar som skett för informanten och hur de hade utvecklats som personer. Genom 

dessa frågeställningar bildades två intervjuteman: under utmattningssyndromet, som syftade 

till hur informanterna upplevde tiden direkt efter utmattningsdiagnosen och temat ur 

utmattningssyndromet, som syftar till perioden efter då de blev friska. Vid denna tidpunkt 

hade jag även Jarvis modell i bakhuvudet och utifrån denna teori samt de två temana 

utformades sedan intervjufrågorna. När intervjufrågorna skulle formuleras hämtades även 

inspiration och vissa intervjufrågor ifrån tidigare publicerade intervjuguider. Intervjuguider 

som denna studies intervjuguide inspirerats av kommer ifrån uppsatser av Herou (2007), 

Källhammer (2005) samt Engström och Hultén (2010). Några av dessa intervjuguiders frågor 

användes i exakt samma formulering och andra frågor har inspirerats ifrån dem. Men inte alla. 

De frågor som exakt kan återfinnas i uppsatsförfattarnas intervjuguider är: Vad har du lärt dig 

om dig själv? Är det något du vill tillägga? För att hitta intervjuguider som passade till detta 

ämne gjordes en sökning på Google på meningen, “intervjuguide intervjua utbrända” och då 

kom ovannämnda författares uppsatser upp. 

 

När jag utformat min intervjuguide utifrån Jarvis modell och utifrån de två teman 

kontrollerade jag att ingen del i teorin saknades. Detta gjorde jag genom följande tabell, se 

figur 7. Eftersom jag vid denna tidpunkt inte hade utformat en egen modell utifrån Jarvis 

(2009) modell så följer boxarnas nummer Jarvis modell i figur 4. Frågan ”beskriv hur 
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vändningen tog form så att du hamnade i ett förbättringstillstånd” återfinns under box 3, 

reflektion och box 5, handling. Anledningen till att frågan återfinns under två olika kategorier 

är för att denna fråga genomsyras av både reflektion och handling. 

 

Box 2 – Upplevelse  Berätta kort om dina 

upplevelser kring 

utmattningssyndromet. 

 

Hur såg tiden efter ut? 

 

 

Box 3 – Reflektion  Vilka problem stötte 

du på? 

 

Beskriv hur 

vändningen tog form 

så att du hamnade i ett 

förbättringstillstånd. 

 

Box 4 – Känslor  Hur upplevde du denna 

period? 

 

  

Box 5 – Handling  Beskriv hur 

vändningen tog form 

så att du hamnade i ett 

förbättringstillstånd. 

Berätta om vad som 

gjorde att du kunde ta 

dig ur situationen? 

 

Vad har du varit  

tvungen att förändra 

i ditt liv för att du  

skulle ta dig ur  

situationen? 

 

Box 6 – Personen  

              Förändrad  

              och mer  

              erfaren 

Hur har utbrändheten 

förändrat dig som 

person? 

 

Hur har denna 

erfarenhet utvecklat 

dig som person? 

 

Vad har du lärt dig 

om dig själv? 

 

Figur 7. Modellen visar intervjufrågor kontra delar av studiens teori. 

 

5.3 Sökprocess för inledning och bakgrund 
Vid sökandet av material till uppsatsen har jag även varit inne på Statistiska Centralbyråns 

(SCB) hemsida, där sökorden “besvär av stress i arbetslivet” användes. För att få en definition 

av begreppet utbrändhet googlade jag ordet “utbrändhet” och fick upp Vårdguiden 1177 som 

första resultat. Jag sökte även på meningen “komma tillbaka från utbrändhet” på Google och 

fick på så sätt fram en artikel från aftonbladet som jag använde i min inledning som 

intresseväckare. 

 

5.4 Urval 
I uppsatsen genomfördes intervjuer med sammanlagt fem personer. När sökandet efter 

personer till studien skulle ske användes en strategi där de som var intresserade av att delta 

kontaktade mig. För att hitta personer som ville delta i studien kontaktades olika HR-chefer 

och HR-personal via det sociala mediet LinkedIn. Kontakt togs med företagshälsovård, 

kommuner, landsting, en förening för utbrända, en grupp för utbrända på det sociala mediet 

Facebook och tillslut via min egen statusuppdatering på Facebook som alla kunde se. 

Statusuppdateringen delades även två gånger. Jag berättade även för vänner och bekanta om 

min studie. Det som är gemensamt för dessa tillvägagångsätt är att jag vid kontakterna med de 

olika personerna och instanserna berättade vem jag var och vad jag studerade (om jag inte 

kände den kontaktade personen), om min studie och avslutade med att fråga om de kände eller 

visste om någon person med de angivna kriterierna som kunde tänka sig att bli intervjuad. 

 



19 
 

De informanter som jag fick kontakt med var genom mailutskick till Hr-chefer, kontakter, en 

förening för utbrända och via en delning av min statusuppdatering på det sociala mediet 

Facebook. Total fick jag tag i fem informanter. Bland fyra av personerna skedde kontakten 

innan intervju via mail. Där fick de information om studien och dess etiska riktlinjer. En 

person kontaktades via telefon och den personen fick exakt samma information som de 

personer som kontaktades via mail, men den fick informationen muntlig. Anledningen till att 

en person kontaktades via telefon var att jag endast fick den typen av kontaktuppgifter av 

personens chef. När personerna hade tagit del av informationen fick de bekräfta igen att de 

fortfarande var intresserade av att delta i studien. Anledningen till att alla informanter fick 

samma information angående studien och dess etiska riktlinjer var att alla skulle delta på lika 

villkor. 

 

Denna studie har drag av olika urvalstyper. Den ena urvalsmetoden är bekvämlighetsurval, då 

man enligt Bryman (2011) väljer de personer som finns tillgängliga när studien ska 

genomföras. De informanter som intervjuades hade möjlighet att träffas för en intervju vid ett 

tillfälle under de veckor som intervjuerna skulle genomföras. Med andra ord de var 

tillgängliga vid den perioden. Genom den aspekten skulle man kunna säga att studiens urval 

har drag av bekvämlighetsurval. Det finns en andra urvalstyp som studien har drag av och det 

är ett strategiskt urval. Enligt Alvehus (2013) är ett strategiskt urval när man söker efter 

informanter med förutbestämda egenskaper och erfarenheter samt då dessa har utformats 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Genom denna aspekt har denna studie drag av ett 

strategiskt urval då informanterna som har eftersökts var tvungna att uppfylla vissa 

förutbestämda kriterier för att bli aktuella för studien. 

 

5.4.1 Urvalskriterier 

I sökandet efter intervjupersoner bestämdes det att personerna skulle ha varit sjukskrivna för 

utmattningssyndrom och sedan kommit ur det. Detta för att de då har haft en andra part som 

har bekräftat deras utmattningssyndrom. Anledningen till att jag ville ha en andra part som 

bekräftade diagnosen var att utmattningssyndrom kan innebära olika saker för olika personer 

och att diagnosen skulle ha varit ett hinder för informanternas arbete. 

 

5.5 Etiska aspekter  
När det gäller studiens forskningsetiska aspekter utgår denna studie ifrån Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer, där deras fyra huvudkrav användes: informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Anledningen till att dessa krav 

har använts är för att informanterna ska känna sig trygga i sin medverkan och för att tydligt 

berätta om deras rättigheter i denna studie. Dessa riktlinjer har använts på följande sätt genom 

att alla informanter blev informerade om studiens riktlinjer innan de tackade ja till sin 

medverkan. De fick även en kortare muntlig genomgång av dem innan intervjun ägde rum. 

Eftersom dessa krav har en central roll i studien kommer de därför att redogöras så att läsaren 

ska få en tydligare bild av de etiska aspekter som denna studie har följt. Det första kravet är 

informationskravet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär det att man ska informera studiens 

deltagare att de när som helst kan avbryta sin medverkan och att deras deltagande är frivilligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som är med och genomför 

forskningsprojektet (i detta fall jag) har tystnadsplikt angående de uppgifter som 

informanterna lämnar och kan identifiera deras identitet. Allt material ska avrapporteras och 

lagras så att personen inte går att identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

uppfylla detta krav gavs informanterna fiktiva namn. Saker och specifika arbetsplatser i deras 

berättelser som kunde identifiera deras identitet byttes ut. Samtyckeskravet enligt 

Vetenskapsrådet (2002) innebär att deltagarna i studien ska ge sitt samtycke till att de vill 
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delta. Deltagaren kan bestämma hur länge och om de vill delta. Om deltagaren beslutar sig för 

att lämna eller tacka nej till studien får personen inte utsättas för någon slags påtryckning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån detta krav togs ingen form av present med till intervjun som 

tack för medverkan, då detta skulle kunna uppfattas som en muta för att deltagarna senare inte 

skulle dra sig ur studien. Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att det 

material som samlats in till forskningen inte får användas till syften utanför studien. För att 

uppfylla det sista kravet kommer materialet endast att användas till denna studie. När studien 

blivit inskickad och godkänd kommer även alla transkriberingar av intervjuerna att förstöras. 

 

5.5.1 Informanternas namn och personlig information 

Eftersom jag i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) skulle 

avrapportera materialet så att utomstående inte kunde identifiera informanterna i studien så 

valde jag att ge dem fiktiva namn. Detta genomfördes genom att jag gick in på SCB och valde 

ut de tre vanligaste tilltalsnamnen för kvinnor år 2014 som var: Anna, Eva och Maria. Samma 

procedur utfördes när namnen till männen valdes ut och de två vanligaste namnen samma år 

var: Lars och Anders. I samtliga fall har även information som kan avslöja informanternas 

identitet skrivits om. Detta kan handla om arbetsplatser, företagsnamn, årtal, skadade 

kroppsdelar med mera.   

 

5.6 Genomförande av intervju 
Vid genomförandet av intervjuerna användes intervjumetoden semistrukturerade intervju. När 

intervjuerna genomfördes användes en intervjuguide som bestod av några öppna frågor utifrån 

två teman, under utmattningssyndromet alltså när personen precis hade blivit sjukskriven och 

perioden som följde där efter. Det andra temat var, ur utmattningssyndromet och syftar på när 

personen var på väg ur sin utmattningsdiagnos, alltså när personen började bli frisk. Utifrån 

intervjuguidens öppna frågor ställdes olika följdfrågor beroende på vilka svar som 

förmedlades och på det sättet försökte jag få informanten att utveckla sina svar samt berättar 

mer. Detta är ett arbetssätt som Alvehus (2013) förespråkar att man ska arbeta efter när man 

använder sig utav en semistrukturerad intervju. I enighet med hans rekommendationer har jag 

därför valt detta tillvägagångsätt. 

  

Innan alla informanter tackat ja till att medverka fick de en kort information om studien och 

dess etiska riktlinjer i ett mail till dem eller muntligt beroende på hur kontakten skedde. Av 

den anledningen förmedlades endast en kort information om studiens syfte i början av 

intervjun. Studiens etiska riktlinjer i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) förmedlandes även 

kort, bland annat att: deras medverkan var frivillig, att deras deltagande ska behandlas 

konfidentiellt, att deras identitet inte ska röjas i uppsatsen och att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan när de ville. Jag informerade även om att samtalet skulle spelas in med mera. Efter 

att informanten hade fått information om studiens etiska riktlinjer och syfte, fick informanten 

frågan om personen hade några frågor. I fall att någon del behövde förtydligas. Sedan sattes 

inspelningsfunktionen på mobilen igång och samtalet började att spelas in. Anledningen till 

att inspelningsfunktionen sattes igång efter att informanterna hade fått information om studien 

och dess etiska riktlinjer. Var för att informanten skulle inneha möjligheten att ta ställning till 

om personen ville bli inspelad eller ej. Intervjuerna höll på i 35 till 78 minuter. 

 

5.7 Transkribering  
Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades allt material. I den mån det gick 

transkriberades materialet efter varje intervju. Anledningen till detta var att det var lättare att 

hålla längre stycken i huvudet och transkriberingsprocessen gick därmed lite fortare. 

Ljudfilerna med intervjuerna överfördes från mobilen till datorn och lyssnades på via hörlurar 
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så att ingen obehörig skulle höra intervjun. Efter transkriberingen av materialet började 

analysprocessen.  

 

5.8 Analysmetod  
Studiens analysmetod genomfördes i rekommendation av Rennstam och Wästerfors (2011). 

Anledningen till att deras analysmetod valdes var för att den var strukturerad och lätt att 

förstå. Vid analysen av studiens material skrevs transkriberingarna ut och lästes igenom för att 

hitta olika kategorier och upptäcka eventuella mönster i materialet. Utifrån de kategorier och 

mönster som upptäckts sorterades materialet i olika kategorier för att sedan sorteras utifrån 

Jarvis (2009) lärmodell, The transformation of the person through learning (Rennstam & 

Wästerfors, 2011). Orsaken till att denna lärmodell valdes till denna studies analys är för att 

Jarvis (2009) i den modellen fokuserar på individens erfarenhetsbaseradelärande, något som 

denna studie fokuserar på. Rennstam och Wästerfors (2011) menar att det är just så här som 

man ska sortera sitt material vid en analysprocess. De menar att detta är viktigt att göra så att 

man skapar en ordning i sin analys. I det nästa steget i analysprocessen kommer det att 

redogöras för reduceringen av studiens material. 

 

När sorteringsprocessen var klar började reduceringen av materialet. Det kontrollerades om 

alla informanter återfanns under varje kategori. De kategorier som hade för få informanter 

reducerades bort. Efter detta lästes varje kategori igen för att säkerställa att de svarade på 

studiens syfte. De kategorier som inte svarade på studiens syfte togs bort. Anledningen till att 

denna reduceringsprocess genomfördes var för att Rennstam och Wästerfors (2011) 

förespråkar detta arbetssätt. De menar att man först ska sortera sitt material och sedan 

reducera det eftersom man inte kan presentera allt material om resultatet ska bli bra. 

 

Sista steget i Rennstam och Wästerfors (2011) analysmodell är argumentationsfasen. I denna 

fas måste forskaren argumentera för sitt material utifrån teorin. Man kan säga att det är här 

som materialet analyseras och argumenteras utifrån vald teori (Rennstam & Wästerfors, 

2011). Denna analys utgick ifrån Jarvis (2009) lärmodell som materialet tidigare sorterats 

utifrån. Materialet analyserades utifrån hans boxar upplevelse, reflektion, handling och 

personen mer förändrad och erfaren. Rennstam och Wästerfors (2011) förespråkar även att 

man utvecklar de teoretiska begreppen för att ge mening till redan befintliga begrepp. Detta 

kan man göra genom att kombinera begreppen. Man använder de teoretiska begreppen i den 

teori som valts för att uppsatsens egna begrepp ska få en mening (Rennstam & Wästerfors, 

2011). Exempelvis i rubrik 6.2.1 kombinerades fysisk och psykisk hälsa med begreppet 

händelse och bildade den nya rubriken droppen som fick bägaren att rinna över – sjukskriven 

på en gång. Alla underrubriker i avsnittet analys/resultat har bearbetats på detta sätt. Men 

huvudrubrikerna följer de teoretiska utgångspunkterna. Anledningen till att jag endast gjort 

om underrubrikerna och låtit huvudrubrikerna vara är för att göra det lätt för läsaren att följa 

det resonemang som förs utifrån teorin. Detta är det sista steget i Rennstam och Wästerfors 

(2011) analysprocess och själva analysen och resultatet kommer att belysas längre fram i 

studien, under rubrik 6, analys/resultat.  

 

5.9 Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte: att undersöka människors berättelser om tillfrisknandet från 

utmattningssyndrom med fokus på förändringsprocesser, lärande och utveckling har ett 

kvalitativt angreppssätt genom en semistrukturerad intervju varit bra. Anledningen till detta är 

att man, enligt Kvale och Brinkman (2009), genom intervjuer kan fånga människors 

upplevelser och berättelser. I en intervju framkommer en nyanserad berättelse om det 

fenomen som undersöks (Kvale & Brinkman, 2009). Detta hade ej varit möjligt via ett 
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kvantitativt angreppssätt då den metodens fokus ligger på att mäta olika egenskaper (Bryman, 

2011). I denna studie har inte jämförelsen mellan informanterna varit i fokus. Fokus har 

istället varit att få en bild av de fem personernas upplevelser och erfarenheter kring deras 

utmattningssyndrom. Vad de har varit tvungna att förändra eller hur denna erfarenhet har 

utvecklat dem som personer. 

 

Något man bör ha i åtanke när man läser denna uppsats är att intervjutiderna för de olika 

informanterna skiljde sig åt. Detta beror på att jag som forskare ändrade min intervjuteknik 

efter de första två intervjuerna då de endast blev 35 minuter långa. Anledningen till att de blev 

så korta var att jag inte var så duktig på att arbeta med följdfrågor. De andra tre intervjuerna 

såg jag till att stanna kvar längre vid varje fråga och arbeta mer med följdfrågor, vilket 

resulterade i att intervjuerna i princip blev dubbelt så långa. I intervju tre och fyra jobbade jag 

mycket med att spegla informanten i samtalet, detta var något som jag tyckte störde när 

transkriberingen av materialet skedde. Vid den femte intervjun försökte jag av den 

anledningen att spegla mindre och bekräfta den andra personen genom att nicka samt humma. 

Detta ledde i sin tur till att samtalet blev svårare att styra och intervjun blev den längsta av 

dem alla. Detta kan påverka resultatet i viss mån eftersom att informanternas svar blev längre 

och mer utförliga i de senare intervjuerna eftersom fler följdfrågor ställdes. Intervjuernas olika 

längd kan ses som en svaghet i studien, men att intervjutekniken ändrades kan även ses som 

en styrka då studiens resultat inte hade varit lika omfattande och nyanserat om alla intervjuer 

hade varit 35 minuter långa. Detta är något man bör ha i åtanke när man läser uppsatsen 

eftersom det kan påverka resultatet.  

 

5.9.1 Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som Alvehus (2013) tar upp och beskriver. Han menar 

att reliabilitet innebär i vilken grad forskningsstudien går att göra om och om resultatet blir 

det samma. För att en studie ska ha en hög reliabilitet ska undersökningen kunna göras om av 

en annan forskare och forskaren ska då få samma resultat. Begreppet validitet innebär att 

forskaren frågar sig om man har undersökt det man hade tänkt och ville undersöka (Alvehus, 

2013). Enligt Bryman (2011) är validitet och reliabilitet begrepp som vanligtvis används i en 

kvantitativ studie och det diskuteras ofta om de bör vara med i en kvalitativ studie. Jag har 

valt att applicera dessa begrepp på min studie trots att min studie är av kvalitativ karaktär. 

Bryman (2011) menar att man kan använda dessa begrepp i en kvalitativ studie, men att man 

lägger mindre fokus på mätning. LeCompte och Goetz (citerad i Bryman, 2011) tar upp 

begreppen extern och intern reliabilitet samt intern och extern validitet och diskuterar hur 

dessa kan appliceras på en kvalitativ studie. Nedan kommer en redogörelse för hur dessa 

begrepp bör tillämpas på en studie av kvalitativ karaktär. 

 

Extern reliabilitet innebär enligt LeCompte och Goetz (citerad i Bryman, 2011), i vilken 

utsträckning studien kan replikeras. De belyser att kvalitativa studier ofta har svårt att 

uppfylla den externa reliabiliteten eftersom forskaren undersöker en social miljö som ständigt 

förändras. Om en annan forskaren genomförde denna studie skulle personen sannolikt få 

andra resultat då jag har undersökt människors upplevelse av ett fenomen och människors 

upplevelser ter sig olika från person till person. Forskaren skulle nog kunna få ett liknande 

resultat då det fanns många gemensamma nämnare i informanternas berättelse, men personen 

skulle inte få exakt samma resultat. Sen kan även tiden spela in här, beroende på när studien 

replikeras. Resultatet skulle nog få olika utfall beroende på om studien gjordes igen om en 

månad eller tio år eftersom vårt samhälle hela tiden förändras. Av den anledningen anser jag 

att denna studie är av låg extern reliabilitet. Intern reliabilitet handlar enligt Bryman (2011) 

om att forskare i ett forskarlag gemensamt avgör hur de ska tolka sitt material. Denna 
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benämning är lik interbedömarreliabilitet som innebär att det finns en risk vid 

kategoriseringen att olika forskare i forskarlaget tolkar materialet olika (Bryman, 2011). Jag 

skriver dock denna uppsats själv men de tolkningar som gjorts av materialet baseras på Jarvis 

(2009) lärmodell, The transformation of the person through learning. Av den anledningen 

rymmer analys och resultatdelen i denna studie inte enbart mina åsikter, utan mina åsikter 

utifrån Jarvis (2009) teori. Genom denna synvinkel är studien av hög intern reliabilitet då 

åsikterna och analyserna i studien styrks av en teori. 

 

Intern validitet innebär enligt LeCompte och Goetz (citerad i Bryman, 2011) att studiens 

observationer ska stämma överens med studiens teoretiska idéer. De menar att den interna 

validiteten tenderar att bli hög i en kvalitativ undersökning då studiens forskare kan närvara 

längre i det sociala sammanhanget och på så sätt se till att de teoretiska begreppen stämmer 

överens med sin observation. Denna studie är av hög intern validitet då jag först, hade en 

teoretisk modell i huvudet som inspiration när jag skapade mina intervjufrågor. Sedan vid 

intervjun kunde jag styra samtalet mycket genom att uppmuntra vissa frågor extra med 

följdfrågor om jag upplevde att jag inte hade fått ett tillräckligt utförligt svar. Genom detta 

kunde jag stanna kvar längre vid vissa frågor än vid andra om jag upplevde att det behövdes. 

Extern validitet handlar enligt LeCompte och Goetz (citerad i Bryman, 2011) om studiens 

generaliserbarhet, om studien kan generaliseras till andra situationer. Denna typ av validitet är 

svårapplicerbar i den kvalitativa forskningen då den kvalitativa forskningstypen tenderar att 

använda sig av begränsade urval (LeCompte & Goetz, citerad i Bryman, 2011). Denna studie 

är i den meningen av låg extern validitet då studien inte är generaliserbar och inte kan 

appliceras på en större population. Urvalet är begränsat och alla grupper i samhället har inte 

haft lika stor möjlighet att komma med i studien. Eftersom studien har drag av 

bekvämlighetsurval i urvalstypen så är den av den anledningen inte heller generaliserbar, då 

det enligt Bryman (2011) inte går att säga med säkerhet vilken population som har undersökts. 

Bryman (2011) belyser vidare att kvalitativa studiers resultat kan vara mycket svåra att 

generalisera då man i kvalitativa studier endast undersöker en liten grupp personer genom 

ostrukturerade intervjuer, eller observationer och att den gruppen inte är representativ för 

populationen som helhet. I min studie har semistrukturerade intervjuer, som räknas som en 

kvalitativ form, genomförts med fem personer. Med anledning av det så är min studie inte 

generaliserbar. 

 

5.10 Sammanfattning av metod 
Detta avsnitt har belyst studiens tillvägagångsätt, val av metod och informanter, hur studien 

har förhållit sig till Vetenskapsrådets etiska regler, hur intervjuerna genomfördes och hur 

intervjuguiden togs fram. Vidare beskrivs hur analysarbete och transkriberingen av data har 

gått till. Längre ner förs en metoddiskussion och senare diskuteras även studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

6. Resultat och Analys 
För att ta reda på hur personer tillfrisknar och kommer ur sitt utmattningssyndrom har 

intervjuer med personer med erfarenhet av denna situation genomförts. I denna studie har fem 

personer intervjuats. I nedanstående del kommer läsaren att få följa personerna från att de 

”gick in i väggen” till att de tagit sig ur utmattningssyndromet. För att analysera och 

presentera resultatet kommer en förenkling (som jag har utvecklat) av Jarvis (2009) lärmodell, 

The transformation of the person through learning som tidigare förklarats att användas (se 

figur 5). Efter det kommer en sammanfattning av detta kapitel att presenteras som en 

avslutning.  
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6.1 Den dramatiska händelsen  
För samtliga personer i studien har tillvaron kommit till en punkt där något extremt och 

dramatiskt händer, de drabbas av utmattningssyndrom. Eller som i dagligt tal brukar kallas för 

att man ”går in i väggen”. Deras livsstil har gjort att det har blivit för mycket för dem och en 

dag så rinner bägaren över. I texten nedan kommer jag att presentera informanternas konkreta 

upplevelse i form av en presentation av dem och deras erfarenhet kring 

utmattningssyndromet. Jag kommer även att belysa de fysiska och psykiska symptom de 

förmedlade under intervjun som de upplevde under denna period. 

 

6.1.1 Droppen som fick bägaren att rinna över - sjukskriven på en gång 

Lars hade jobbat på ett och samma företag i 6 år. Arbetstempot ökade och han fick fler 

arbetsuppgifter i form av att mängden kunder som han skulle besöka ökade. Jobbet kändes 

mer och mer stressigt. Han hade bett om att få utbildning så att han kunde utvecklas inom 

organisationen, men det blev aldrig av. En dag gick det inte mer. Han beskriver situationen: 

 
“...allt börja snurra och ja mådde jätteilla och ja trodde att ja hade blivit förgiftad av nått i 

skåpet i bilen. Då gick ja ur bilen och kräktes och var jätteyr och kunde knappt stå upp och 

sen så åkte ja in till på akuten då och då fick ja ju någon medicin för magen och så där.” 
 

Efter denna händelse blev han sjukskriven en vecka och sedan blev det ett par 

månader. 

 

När Maria blev sjuk blev hon yr i huvudet, hon sov dåligt, var trött i kroppen, fick 

synförändringar och plötsligt en dag så sa det bara knak. Detta hände när hon bestämde sig för 

att hon inte ville arbeta med sina kollegor på sitt jobb. Hon kände att de inte förstod hennes 

roll som chef. De drog undan mattan hela tiden och fullföljde inte sina beslut så att hon kunde 

genomför sitt jobb. Hon berättar vidare: 

 
“Det blev för mycket bara. Sen tänkte jag bara näe jag vill inte jobba med dom här och då 

när jag bestämde mig för de, då bara dök jag ner direkt [...] då blev jag tvärsjuk för då hade 

jag gått och hållit emot så länge”.  
 

Anders och hans chef hade haft en diskussion om hans arbetssituation. Anders hade tagit över 

en annan persons arbetsuppgifter så att han hade två personers jobb. Detta hade han haft i 

cirka ett halvår. När kollegan kom tillbaka från sin tjänstledighet trodde Anders att kollegan 

skulle ta över sina gamla arbetsuppgifter. Men så blev det inte utan kollegan fick nya 

arbetsuppgifter och Anders hade kvar kollegans gamla arbetsuppgifter plus hans egna. När det 

hade gått ytterligare en tid berättade han för sin chef att situationen inte var hållbar. Han och 

chefen hade då en lång diskussion och han berättar vidare: 

 
“Då sa jag vad jag tyckte och på vägen hem så bröt jag ihop. Jag satt bara i bilen och grät 

och kunde inte göra något annat, parkerade på sidan och sen så ringde jag en läkare och sa 

det att du jag är utbränd och förklarade vad som hade hänt, dom sjukskrev mig på en gång.”  
 

Innan Eva gick in i väggen var hon arbetssökande och gjorde vad hon kunde för att få ett nytt 

jobb. När hon gick in i väggen hade hon två timanställningar, en praktikplats och ett EU-

projekt som hon jobbade ideellt med som senare kanske kunde leda till en anställning. 

Anledningen till att hon skaffade praktikplatsen också var för att reglerna för A-kassan hade 

ändrats. Det hände att hon skulle vara på tre olika platser på en och samma dag. Hon berättar: 

“...samma dag skulle jag först börja med praktik och sen skulle jag till lagret och sen skulle 

jag gå till butiken [...] samtidigt som jag höll på med det här EU-projektet”. Hon berättar 

vidare om när en kollega upptäckte att det inte stod rätt till: 
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“jag var och jobbade och hon upptäckte att det inte stod rätt till och när hon frågade mig hur 

jag mådde, då brast det. Så då började jag bara gråta. Så hon ringde till läkare direkt så att 

jag fick komma, så vart jag sjukskriven.”  
 

Vid denna tidpunkt försökte hon få till en tredje timanställning så att hon skulle klara sig 

ekonomiskt.  

 

Tiden innan Anna drabbades av utmattningssyndrom började hon på en ny arbetsplats. 

Personen som tidigare hade haft tjänsten hade varit sjukskriven i ett år. Detta ledde till att hela 

avdelningen låg ett helt verksamhetsår efter. All personal på avdelning försökte bara hålla 

verksamheten flytande. Hon kände sig väldigt stressad under den här perioden men 

reflekterade inte över att det kunde få negativa konsekvenser. Anna berättar att en kollega 

började påpeka att hon blev väldigt klumpig. Hon snubblade över trösklar och gick in i saker. 

Men en dag gick det plötsligt inte längre. Anna beskriver det så här: 

 
“Ja for ju som en skållad råtta och jobbade som sagt var och helt plötsligt, det var en lördag. 

Vi hade vänner på besök och ja hade börjat få en sån himla tandvärk [...] så satt vi och 

spelade kort och så där och sen gick vi och la oss och sen vaknad ja på morgon och fick sån 

yrsel så ja kunde inte lämna sängen på, låg ja där kanske tio/tolv timmar. Det gick inte. Det 

var så det började. Precis som att min kropp sa ifrån, nu nu får du lägga ner.” 
 

Under intervjun förmedlade alla informanter antingen fysiska eller psykiska besvär, eller båda 

delarna som de fått i samband med utmattningssyndromet. Lars berättar att han mådde riktigt 

dåligt under den här tiden och han hade ingen ork till någonting. Inte ens att tvätta eller gå och 

slänga soporna. Han mådde fysiskt och psykiskt dåligt. Fysiskt på det sättet att han inte fick 

behålla någon mat utan allt kom upp igen. Detta ledde till att han inte fick i sig tillräckligt 

med näring. Psykiskt kände han sig helt slut och kunde inte fokusera på någonting. Han 

beskriver denna period som tung. Maria berättar att hon blev folkskygg. Hon kunde inte prata, 

fick inte fram några ord och kunde få panikångest. Detta ledde till att hon kände sig helt 

handikappad och chockad. Något hon tyckte kändes vidrigt. Hon berättar vidare om hur tiden 

direkt efter utmattningssyndromet såg ut:  

 
“Då var jag hemma, jag sov för det mesta, gick ner åtta till tio kilo i vikt på en vecka, ja åt 

inte så mycket. Min man var nybliven pensionär då. Så han skötte om mig som ett litet 

barn.”  
 

Anders berättar att han hade svårt att komma ihåg saker från dag till dag. Han orkade inte ta 

tag i saker. Han kanske orkade två grejer men inte mer. Under denna period fick han förändra 

sitt tankesätt. Eva belyser främst ett psykiskt problem hon stötte på under denna period som 

handlade om minnet. Hon berättar  

 
“Ja visste inte, ja kunde stå och klä på mig och skulle till att gå ut och så står ja vid dörrn 

och ja här står ja påklädd, vart ska ja? Ska ja gå ut eller har ja kommit hem?” 
 

Detta var något hon tyckte var hemskt eftersom hon var rädd för att hon hade blivit dement. 

Men efter flera olika tester visade det sig att det endast var stressen som orsakade det hela. 

Anna berättar om yrseln som slog till när hon drabbades av utmattningssyndrom. Till en 

början kunde hon inte lyfta huvudet från huvudkudden. Men när hon gradvis började kunna 

resa på sig blev hon bättre och bättre. Men när yrseln började ge med sig blev hon 

deprimerad.  
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Innan den dramatiska händelsen inträffar befinner sig individen i sin världsbild enligt Jarvis 

(2009), box 0. Man kan säga att detta är lugnet före stormen. Individen jobbar på och lever sitt 

liv som vanligt. Det är här informanterna jobbar på i ett högt arbetstempo. Några av dem får 

fler arbetsuppgifter än vad de tidigare haft. En annan har flera olika anställningar som 

personen springer i mellan. Stressen är påtaglig men då det inte skett någon händelse än så 

reflekterar de inte så mycket över situationen. Vissa av dem känner sig motarbetade på jobbet. 

Plötsligt händer det något i situationen som gör att det inte går längre, en dramatisk händelse 

inträffar (box 1, se figur 5) och det är här deras tillvaro kommer i obalans (Jarvis, 2009). Lars 

berättar om sin upplevelse när hans tillvaro hamnade i obalans:   

 
“...allt började snurra och jag mådde jätteilla och jag trodde att jag hade blivit förgiftad av 

något i skåpet i bilen. Då gick jag ur bilen och kräktes och var jätteyr och kunde knappt stå 

upp och sen åkte ja in till akuten.” 
 

Det är nu som informanterna har drabbats av utmattningssyndrom vilket skapar en obalans i 

tillvaron för dem och som upplevs som mycket dramatisk. Hela deras världsbild sätts i 

gungning. Informanterna upplever här både fysiska och psykiska symptom. Många känner 

även att orken har tagit slut. De vanligaste är att de upplever yrsel, glömska, trötthet och 

orkeslöshet. Vissa upplever även att de får koncentrationssvårigheter och får panikångest. 

Många av informanterna upplever denna period som tung. Denna del svarar på den första 

frågeställningen eftersom informanterna här berättar om en förändring som skett från dagen 

då de fick utmattningssyndromet. Deras tillvaro har förändrats. De flesta mår både fysiskt och 

psykiskt dåligt. De blir sjukskrivna och deras liv förändras. 

 

6.1.2 Sammanfattning – Den dramatiska händelsen 

Genom denna del går det att se att det finns många likheter samt olikheter i informanternas 

berättelser. Något som är gemensamt för dem alla är att de är drivna som personer och att de 

vill prestera bra. Denna del belyser även att många upplever liknande symptom vid 

utmattningssyndrom. Men att det även kan skilja sig från person till person. Det är vanligt att 

man mår fysiskt och psykiskt dåligt under denna period. 

 

Just nu befinner sig informanterna i box 1 då en dramatisk händelse har ägt rum. En obalans i 

livet har skett och skakat om tillvaron. Cirkeln känslor har även en inverkan här då den 

påverkar alla stegen i lärmodellen, detta för att man inte kan vara med om en upplevelse utan 

att känna någonting. I denna box är känslorna inte de mest positiva då informanterna upplever 

denna period som tung. För att ta sig härifrån måste informanterna nu börjar reflektera över 

sin situation så att de senare kan agera och göra något åt den. Därför kommer nästa kategori 

handla om reflektion (box 2). 

 

6.2 Reflektion  
Nu har studien belyst själva drabbningstiden för informanterna, vilket tar berättelsen vidare 

till hur vägen ur ett utmattningssyndrom kan se ut. Denna del består utav underkategorierna: 

nyckeln till att komma tillbaka, stödet från omgivningen, hinder på vägen mot tillfrisknande 

och insikter om bland annat att sätta gränser. 

 

6.2.1 Nyckeln till att komma tillbaka 

Alla informanter berättar om situationer då de reflekterade över sin tillvaro. Lars berättar att 

en stor faktor till att han gick in i väggen var bristen på utveckling i sitt yrke. Arbetsbördan 

var även en faktor men bristen på utveckling var det största skälet till att han drabbades av 

utmattningssyndrom. Under den här perioden började han omvärdera sitt liv och lärde sig att 

det var viktigt att kunna säga nej. Lars träffade även en psykolog under den här perioden som 
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hjälpte honom att fokusera på de positiva sakerna i vardagen. Genom detta fick han lära sig att 

styra sin mentalitet genom att varje dag fundera ut något som varit bra med dagen. Det tog 

lång tid innan det fungerade och det var svårt att se de positiva sakerna i vardagen, men 

tillslut la han märke till det mer och mer. Maria berättar om en inställning som hon har haft 

hela tiden och det är att vara öppen med att hon blev utbränd. Hon berättar:  

 
“Man ska aldrig smyga. För man gömmer inte sitt ben om man bryter det och man döljer 

inte att man har diabetes om man får den sjukdomen. Utan då är man väldigt tydlig med att 

nu gäller vissa förutsättningar för mig. Jag kan inte äta all kost. [...] Samma sak är det ju 

med en psykisk åkomma och det måste man lära sig att tala om en sådan sjukdom på 

samma sätt som de fysiska sjukdomarna. Annars kan det aldrig bli accepterat och då tänkte 

ja att så är det. Därför var det aldrig hemligt.” 
 

Anders fick träffa en arbetsterapeut genom företagshälsovården. Han berättar att under 

mötena pratade de mycket och reflekterade kring hans arbetssituation och privatliv. I samtalen 

med terapeuten talade de bland annat om hur han skulle hantera olika situationer och hur han 

skulle hantera stress. Anders fick olika övningar som han skulle göra hemma. De pratade om 

vad han orkade göra och inte samt om han var nöjd med det. Anders berättar även att han blev 

uppmuntrad att skriva ner de saker som han orkade göra för att han själv skulle se att han hade 

gjort något och kunde vara glad för det. Han beskriver detta arbetssätt som “peppande” och att 

han kände att han fick mer kontroll över situationen. De samtalade mycket om hur han skulle 

hantera olika situationer. Terapeuten berättade olika scenarier som de senare talade och 

reflekterade kring. Eva förstod tidigt att hennes utmattningssyndrom berodde på 

arbetslösheten. Att om hon skulle få ett jobb skulle hon lyckas att komma tillbaka. 

Anna berättar om en kurs som hon fick gå via sin arbetsplats. Där fick hon samtala med en 

beteendevetare och reflektera över hur hennes situation såg ut hemma samt vilket stöd hon 

hade. Hon berättar då att hon var lite trött på maken för att han hela tiden ville hjälpa och lösa 

hennes problem. Hon fortsätter:  

 
“Jag vill ju inte ha några jädra råd och tips utav honom och jag vill bara att han ska lyssna, 

hur jag mår och bara få prata av mig i det här. Då gav han mig det goda rådet, att du och din 

man ni ska leva som man och hustru, ingenting annat. Dina andra problem med depression 

och att du är stressad det måste du ta utanför huset, [...] terapin det måste du ta utanför. Det 

är inte din mans sak att läka dig.” 
 

Efter samtalet med beteendevetaren gick Anna hem och återberättade det som 

beteendevetaren sagt. Efter det var de aldrig några problem.  

 

Informanterna börjar här att reflektera över tillvaron. Genom det börjar en utvecklings och 

förändringsprocess att sakta komma igång. Genom deras reflektioner börjar de se varför de 

drabbades av utmattningssyndrom och vad de behöver förändra för att komma där ifrån. 

Genom reflektion över tillvaron börjar de att sakta förändra tankesätt och mönster, som 

exempelvis att fokusera på de positiva sakerna i tillvaron. Vilket i sin tur leder till att en 

utveckling börjar ta form. Denna del svarar på studiens båda frågeställningar då 

informanterna börjar genomföra förändringar som leder till att de börjar utvecklas. För att 

individen ska kunna lösa obalansen (i detta fall utmattningssyndromet) i sin tillvaro är det 

viktigt att den reflekterar över situationen (box 2, se figur 5) som den befinner sig i, enligt 

Jarvis (2009) teoretiska utgångspunkter. Anledningen till detta är för att personen här måste ta 

reda på vad den behöver för att må bra med mera. Det krävs med andra ord reflektion över 

tillvaron för att individen ska kunna ta sig vidare (Jarvis, 2009).  
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6.2.2 Stödet från omgivningen 

Alla informanterna berättar om att de har upplevt någon form utav stöd från sin omgivning. 

Lars berättar om att han fick stöd genom samtal med en psykolog. Något som hjälpte väldigt 

mycket. Han säger att han inte blev bättre under tiden han gick där men belyser att samtalen la 

grunden till att han senare skulle kunna bli bättre. Han upplevde även ett stöd från vänner och 

familj men det var något som han även kände innan han blev utbränd. Han berättar att han 

hade velat ha mer stöd från sin arbetsgivare i form av en bra och öppen dialog. Han menar att 

mycket hänger på arbetsgivarens attityd och fortsätter:  

 
“Att man ska känna att man vill komma tillbaka också. För får man stöd från sin chef eller 

chefer så stärker ju det en som person för att man känner att man är viktig, om att vi vill ha 

kvar dig verkligen. Det tror jag betyder mycket för en när man är i den situationen.”  
 

Maria berättar att det första hennes man gjorde när hon blev sjuk var att gå över till grannarna 

och tala om vad som hade hänt. Om hon betedde sig konstigt berodde det på att hon hade 

“brakat ihop” och att hon fick söka kontakt själv när hon ville prata. Något hon tyckte var 

oerhört skönt för då behövde hon inte själv förklara vad som hade hänt. Maria berättar även 

om att hon fick stöd i form av samtal hos en psykolog och att hon fick mycket stöd från 

personen som vikarierade för henne när hon var sjukskriven. Anders berättar att han fick ett 

stort stöd och förståelse hemifrån. Chefen som han hade haft en lång diskussion med innan 

han blev utbränd bad om ursäkt dagen efter och fixade så att han blev sjukskriven direkt. Efter 

det var chefen ett stort stöd. Hjälpen från företagshälsovården var en faktor som även betydde 

mycket. Eva berättar om att handläggarna på försäkringskassan och arbetsförmedlingen har 

varit bra, att hon har fått ett bra bemötande. Men understryker att det kan bero på hur hon har 

bemött dem. Hon har hela tiden försökt att förstå deras situation, vilket hon tror är grunden till 

att deras kommunikation har fungerat bra. Hon framhäver att det har känts bra då hon känner 

att de har förstått henne. Anna belyser att det är svårt för folk att veta hur de ska förhålla sig 

till utmattningssyndromet. Hon jämför det med när man bryter benet, då folk ofta kommer 

och frågar direkt om hur man mår. Det är något konkret. Hon berättar vidare:  

  
“Men kommer man tillbaka och har varit utmattad och deprimerad. Då kommer gärna inte 

folk och frågar hur det är och så vidare. Man vet inte riktigt hur man ska hantera det [...] så 

fort det är något mentalt, psykiskt så har folk svårt, man vet inte hur man ska närma sig.” 
 

Anna berättar att hennes man har funnits där för henne och några av de personer som hon gick 

kursen med (kursen som hon fick via sin arbetsplats). De var några stycken som höll 

kontakten efter kursen. Hon berättar att hon kunde ringa och prata med dem om något hade 

hänt eller om hon var ledsen, då de förstod vad hon gick igenom. Men under intervjun är hon 

även noga med att poängtera att hon alltid har velat klara sig själv och inte känt att hon har 

behövt så mycket stöd samt vägledning av någon annan.  

 

Här går det att se att stödet informanterna får leder till att de utvecklas. Vissa av dem går i 

samtalsterapi vilket leder till att deras tillfrisknande går framåt. En person berättar om att den 

träffade andra utbrända på en kurs och att de senare höll kontakten då de kände att de förstod 

varandra. Detta var något som Grahn et al. (2009) såg genom sin studie, att det betydde 

mycket för deltagarna att träffa andra i samma situation då de förstod varandra. Många av 

informanterna väljer även att belysa att stödet från familj och arbete har varit viktigt. Vilket 

även kan vara en viktig del i reflektionsprocessen. Att individen får ventilera och reflektera 

händelsen med sin omgivning. Stödet hjälper informanterna att utvecklas i en positiv riktning 

så att de mår bättre. Genom bra bemötande känner de sig förstådda. Denna del svarar på den 

andra frågeställningen eftersom informanterna utvecklas här. Informanterna befinner sig 
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fortfarande i reflektionsfasen (box 2), enligt Jarvis (2009) teoretiska utgångspunkter. 

Informanterna har dock kommit ett steg längre här än i föregående kategori då de har börjat 

samtala med sin omgivning, terapeuter och personer på deras arbetsplats. De är i och med 

detta lite närmare att komma fram till en lösning på den obalans (utmattningssyndromet) som 

råder i deras tillvaro (Jarvis, 2009) 

 

6.2.3 Hinder på vägen mot tillfrisknande 

Informanterna beskriver alla olika problem och hinder som de stött på. Lars belyser att 

försäkringskassan var en stor stress då han upplevde att kontakten med dem var krånglig. Han 

upplevde även att han som anställd fick ta mycket ansvar och tyckte att det hade varit bättre 

om läkaren hade kunnat sköta kontakten med arbetsgivaren. Han berättar: 

 
“ ...och i stället att den anställde ska ta ansvaret och gå till sin arbetsgivare och kräva att få 

vissa arbetsuppgifter eller deltid eller vad det nu kan vara. Så är det ganska tufft när man är 

inne i utmattningen. Man fixar inte det själv.” 
 

Maria berättar om att många praktiska saker blev ett problem för henne. Hon kunde inte köra 

bil eller cykla. Hon berättar att hon inte kunde ta sig till psykologen själv utan att hennes man 

fick cykla bredvid henne hela vägen, sen kunde hon gå upp och ha samtal. Hon beskriver att 

hela världen kändes farlig och ville varken träffa eller se någon som hon kände. Hon belyser 

även problematiken som Lars tar upp. Att man måste vara frisk för att vara sjuk och att man 

alltid måste kunna föra sin egen talan. Med detta menar informanterna att de själva alltid 

måste kämpa och driva processen kring utmattningssyndromet framåt för att någonting ska 

hända, exempelvis när det gäller sjukskrivning eller arbetsträning. För de inte sin egen talan 

och driver processen framåt så händer det inget. Anders berättar om en problematisk situation 

på jobbet när han kom tillbaka från sin sjukskrivning och skulle börja jobba deltid. De hade 

bytt chef och den nya chefen ville inte ta något ansvar för honom. Detta ledde till att han själv 

sökte upp saker att göra. Han försökte få svar på vad han skulle göra och vart han skulle vara, 

men fick aldrig något svar. Det kom aldrig något beslut. I stället var det han som drev 

processen och bestämde bland annat när han skulle öka antalet arbetstimmar. Han tog tag i 

arbetsuppgifter som han såg att han kunde göra och höll sig på så sätt sysselsatt. Men han fick 

ingen respons från ledningen. Detta upplevde han som irriterande men det gav samtidigt en 

kick till självförtroendet då han kunde se att han klarade av arbetet. Han beskriver ledningens 

arbete så här: 

 
“Det fanns aldrig några planer, så hon misskötte det där kan man säga och sen vart jag satt 

på min gamla tjänst och sen var hon på semester och sen när hon kom tillbaka så kom dom 

in och sa att näe men vi vill säga upp dig […] du får två månaders uppsägningstid.” 

 

Anders framhåller även att den jobbigaste perioden var vid uppsägningsperioden på företaget, 

då han kände sig frisk. Han berättar: “...nu är jag tillbaka och så blir man behandlad på det 

sättet. Jag var så oerhört besviken på hur de hanterade det.”  Eva berättar om hinder som 

uppstod vid ett regeringsskifte i landet. Hon skildrar:  

 
“...och så skulle dom dra in på allt så att man skulle inte få vara sjukskriven, man skulle inte 

få vara arbetslös och jag menar om det inte finns jobb så spelar det ingen roll och dom som 

är sjuka är ju ändå sjuka [...] det kändes väldigt förnedrande kan man säga [...] att dom tror 

inte på att man är sjuk.” 
 

Eva berättar även att när hon via arbetsförmedlingen skulle börja på arbetsintroduktion var det 

svårt att hitta en plats som kunde ta emot henne då hon inte tålde någon stress. Men till slut 

fick hon komma till ett företag som kunde ta emot henne. Men när arbetsträningen var över 
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ville arbetsförmedlingen placera henne i fas ett, något som hon tyckte kändes hopplöst. Efter 

detta dröjde det inte länge innan hon började känna av stressen, hon fortsätter:  

 
“Ja menar, det här systemet dom har och haft en längre tid. Att man måste bli piskad att få 

ett jobb när det inte finns jobb. Känslan är att man ska ta ner månen och hur gör man de?”  
 

När Eva gick ett rehabiliteringsprogram fick hon lära sig många olika saker. Hon belyser en 

av dem:  

 
“Ska man komma tillbaka, dom som har ett arbete ska helst byta arbetsuppgifter för att ha 

en chans att komma tillbaka. Annars är risken att man hamnar där igen. Men hur gör man 

det när man söker jobb bara [...] det vart ju det, ett ekorrhjul man aldrig kom ur [...] och det 

är förnedrande.”  
 

Med detta citat menar Eva att genom att hon var arbetslös kom hon tillbaka till samma 

situation med samma stress. Hade hon haft ett arbete hade företaget kunnat förändra 

arbetsuppgifterna för att hon skulle bli bra. Men det går inte att förändra arbetslöshet om man 

inte får något jobb. Anna skildrar en problematik som hon tror många andra med 

utmattningssyndrom håller med henne om. Det är att diagnosen är förenat med en viss skam. 

Hon berättar: “När man blir stressad försvinner lite av visdomen, klokheten, minnet”.  

 

I denna del befinner sig informanterna fortfarande i reflektionsfasen (box 2), utifrån Jarvis 

(2009) teoretiska utgångspunkter. När informanterna i denna fas försöker lösa situationen 

genom reflektion möter de olika hinder som gör det svårare för dem att lösa problemen i deras 

tillvaro. Här finns det inga tydliga mönster utan vilka problem som de stöter på beror helt på 

individens situation och historia. Men en sak två av informanterna belyser är att man alltid 

måste kunna föra sin talan själv och övertyga omgivningen om att de behöver en viss typ av 

hjälp. Något som kan vara jobbigt när man drabbats av utmattningssyndrom. Annars är det 

olika saker som informanterna belyser. Det är bland annat att de känner sig orättvist 

behandlade, de möts av oförstående chefer, känner skam över sin sjukdomsdiagnos och 

känner sig maktlösa över situationen. Trots de hinder informanterna möter driver de sin sak 

framåt vilket leder till att en förändring sker i tillvaron. Av den anledningen svarar denna del 

på den första frågeställningen. 

 

6.2.4 Insikter om bland annat att sätta gränser 

Alla informanter vittnar om olika insikter och lärdomar som deras utmattningssyndrom har 

gett dem. Både Lars och Anders berättar om att de lärde sig att det var viktigt att sätta gränser 

och säga nej. För Lars var det viktigt att inte ta på sig för mycket. Något som han beskriver 

som stärkande och att det var grunden till att han hittade tillbaks till sig själv, han berättar: 

“När man är utbränd, man tappar bort sig själv väldigt mycket. Att man till slut knappt vet 

vem man är.” Genom att han har lärt sig att säga ifrån känner han idag att han inte behöver stå 

ut med saker som han inte tycker om, exempelvis mycket stressiga arbetsförhållanden. Han 

har lärt sig att han inte behöver stressa upp sig för saker utan låter saker få ta sin tid. När det 

gäller hans arbete har han lärt sig att stabilitet och utveckling är två saker som är viktiga för 

honom. Han vill kunna vidareutvecklas inom den bransch som han jobbar inom och känna att 

han gör skillnad för människor, att han genom sitt arbete hjälper andra. Anders berättar om att 

han har lärt sig att sätta gränser för sig själv när det gäller arbetet. Det han gör ska vara för 

han själv och går det ut över honom eller hans familj så säger han ifrån. Han belyser även att 

han har lärt sig att det är viktigt att ge beröm till andra, även fast det endast handlar om små 

saker. Detta gäller främst i arbetet då man i stressiga situationer oftast endast påpekar de 

negativa sakerna. Han menar att det är viktigt att även belysa de saker som går bra och säger 
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att han mår bättre själv samt att stämningen på arbetet blivit bättre. Maria berättar om en 

händelse på en tidigare arbetsplats som lärde henne att släppa taget:   

 
“Det var chefen på mitt första jobb som jag fick då efter som sa: -ska du inte gå hem? – Nä 

jag behöver göra det här först så att ja.. – Jasså? Behöver du? – Jaa… – Är det nån som 

kommer att hamna i respirator om du inte gör det? – Näe? – Ja gå då.”  
 

En händelse som Maria beskriver som befriande. Genom detta lärde hon sig att släppa taget 

om saker och ting mer. Hon framhåller även att hon genom sitt utmattningssyndrom har lärt 

sig att lyssna på sina egna signaler och värdera sig själv som hon värderar andra. Maria 

förmedlar att man inte alltid förstår sitt eget bästa, eller tar vara på det och belyser att detta var 

hennes sätt att göra något dumt. Eva lärde sig tidigt att det var otryggheten av att inte ha en 

fast anställning som gjorde att hon flera gånger kom tillbaka till utmattningssyndromet. Hon 

framhåller även:  

 
“Jag har ju lärt mig väldigt mycket utav det här eländet jag har gått igenom. Jag har vuxit 

som människa. Jag har lätt att se andras situationer, hur dom har det så att säga och förstår 

som på ett annat sätt.” 
 

Hon belyser även att hon har lärt sig att ta en sak i taget och ta det mer lugnt. Det hon inte 

hinner den ena dagen gör hon dagen efter och hinner hon inte då heller, ja då gör det inte så 

mycket. Innan hon drabbades av utmattningssyndrom gick hon en kurs i hur man utvecklas 

som person. Något som hon fortsatte med när hon var utbränd och som har hjälpt henne på 

vägen mot ett tillfrisknande. Tack vare den kursen har hon lärt sig att besegra många rädslor, 

till exempel att hon förut var höjdrädd och rädd för åskan. Något som hon inte är idag.  

 

Anna förmedlar att hon har lärt sig att bli mer medveten om sitt kroppsspråk. Detta gäller 

speciellt om någon kollega kommer förbi hennes kontor när hon är stressad och frågar om hon 

har en minut över. Då har hon lärt sig att om hon känner att hon inte har tid så visar hon det 

mycket tydligt med kroppsspråket. När hon då säger att det går bra sänder hon ut dubbla 

signaler. Medvetenheten kring detta har gjort att hon har lärt sig att säga ifrån och fråga om de 

kan ta det lite senare. Anna berättar att hon under sin sjukskrivningsperiod ganska snart insåg 

att det inte var bra att vara hemma för länge om man vill komma tillbaka från 

utmattningssyndromet. Något som gjorde att hon efter fyra månaders sjukskrivning bestämde 

sig för att börja jobba 25 procent och sakta men säkert öka arbetstiden. Under den här 

perioden satte hon upp delmål och lärde sig att inte ha siktet på det stora målet, utan på 

mindre delmål. Anna fick via sitt företag gå en kurs som gick ut på att man skulle lära sig att 

leva så att man mådde bra. Via den kursen lärde hon sig att sätta saker och ting i ett större 

perspektiv. Hon beskriver ett exempel där de fick berätta om hur gårdagen hade varit i 

gruppen tillsammans med en beteendevetare. Hon berättar:  

 
“Då sa jag att gårdagen, den var förskräcklig, den var fruktansvärd [...] då frågade han mig 

då vad var det som hände igår då? Ja jag åkte då halvvägs till jobbet och upptäckte att jag 

hade glömt mina nycklar hemma, så jag var tvungen att vända bilen och åka hem igen.” 
 

Beteendevetaren ritade då upp en skala mellan ett och hundra samt frågade då vart på skalan 

hon befann sig, varav Anna svarade 97. Hon fortsätter:  

 
“Ponera då sa han att när du vände bilen och skulle åka hem, att du då åkte ner i diket och 

landa på taket på bilen. Hur fruktansvärt på skalan är det då? Och då förstod ju jag [...] att 

jag överdramatiserade alla händelser”. 
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Genom denna övning insåg Anna att saker som hon såg som fruktansvärda, inte var så 

fruktansvärda. Hon beskriver detta som en väckarklocka och kan idag skratta åt det. 

 

Här befinner sig informanterna fortfarande i reflektionsfasen (box 2), utifrån Jarvis (2009) 

teoretiska utgångspunkter. Men nu har de kommit längre i sin reflektion. Genom att de får 

olika insikter börjar de nu genom sina reflektioner att lösa sina problem på riktigt. Det är nu 

de verkligen börjar komma fram till olika lösningar på hur de ska ta sig ur situationen. Nu när 

det handlar om deras insikter och vad de lär sig så börjar de allt mer närma sig nästa steg, 

handling (box 3). Men än är de inte där (Jarvis, 2009). 

 

Denna kategori belyser olika saker som informanterna har lärt sig eller fått insikt om.  

De förändringar som sker är att vissa lär sig att sätta gränser och säga nej. Andra upptäcker att 

både de och omgivningen mår bättre av att de ger beröm samt belyser arbetets positiva delar. 

En annan förändring som går att utläsa är att en person drar ner på tempot och tar det mer 

lugnt. En inser att det inte är bra att vara sjukskriven för länge och genomför en förändring i 

vardagen genom att börja jobba 25 procent. De inser vikten av att sikta på delmål i stället för 

att fokusera på det stora målet. En person belyser en förändring genom att den lär sig att 

släppa taget om arbetet och inte jobba över i onödan. Personen ifråga utvecklas genom att den 

börjar lyssna på sina egna signaler. En annan beskriver en förståelse kring anledningen bakom 

utmattningssyndromet. De lär sig att se vad som är viktigt för att de ska må bra. En sista sak 

som går att utläsa är att de utvecklas genom att de förändrar sina sätt att se på saker samt att 

sätta saker och ting i perspektiv. Genom denna reflekterande process lär sig individerna vad 

de behöver för att må bra. Denna del svarar därför på studiens båda frågeställningar då 

informanterna utvecklas och sakta börjar genomför förändringar. 

 

6.2.5 Sammanfattning - Reflektion 

Denna del har belyst informanternas reflektionsfas och vikten av att reflektera över tillvaron 

för att komma fram till olika lösningar som leder till att de kan komma vidare. Texten har 

belyst informanternas reflektioner kring nyckeln att komma ur utmattningssyndromet. De får 

hjälp att fokusera på de positiva sakerna i vardagen. En berättar om en öppenhet hon haft 

kring sin utmattningsdiagnos som har hjälpt henne. Många av informanterna belyser att de har 

upplevt ett stöd från familj och arbete under den här perioden. Många träffade även någon 

form utav samtalsterapeut som hjälpte dem i deras reflektionsprocess. Men under denna 

process var det många av dem som stötte på hinder på vägen. Någon belyser problem med en 

myndighet. En annan framhåller ett problem med en oförstående chef. Alla belyser olika 

insikter som de fått genom reflektion och olika saker som de har lärt sig. Några framhåller att 

de insett vikten av att sätta gränser, de lär sig att släppa taget om arbetet och att inte arbeta 

över i onödan. En annan belyser att hon har lärt sig att ta det mer lugnt. 

 

Informanterna befinner sig här i box 2 (se figur 5) där de reflekterar över tillvaron. För att 

personen ska kunna lösa obalansen (utmattningssyndromet) i sin tillvaro är det viktigt att den 

reflekterar över situationen som den befinner sig i. Det är här informanterna reflekterar över 

tillvaron. Genom denna reflektion har de nu kommit fram till vad de behöver för att må bra. 

En process som är grundläggande för nästa box, nämligen box 3 handling. Där börjar 

individen att ta tag i situationen och genomför de förändringar den behöver göra för att må 

bättre.  
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6.3 Handling 
Nu har studien belyst informanternas reflektionsprocess, vilket tar oss vidare till fasen där de 

börjar genomföra olika förändringar i sin tillvaro. Denna del består utav underkategorierna: 

när det började ljusna och informanternas förändringar. 

 

6.3.1 När det började ljusna 

Lars, Maria, Anders och Eva talar alla om olika tidpunkter och händelser där de kände att de 

började må bättre. Lars talar om att det var en tid efter han hade gått hos en psykolog som han 

kände att det sakta men säkert började bli bättre. Han belyser även att han tror att det var 

grunden till att han kunde börja må bättre och att det var tack vare psykologstödet som gjorde 

att han kunde bryta gamla invanda mönster. Maria berättar om att vändningen för henne kom 

strax innan hon skulle börja arbetsträna. En period då hon kände att hon mådde väldigt bra. 

Hon ägde all sin tid och kunde göra saker som hon mådde bra av. Maria förmedlar även två 

händelser som var en viktig del i hennes välmående, hon berättar: 

 
“Det blev ju bättre och bättre och sen när jag kunde åka ner på stan utan att få 

ångestattacker. Det var en viktig del. Jag var också på bio en kväll i maj kanske juni och det 

gick bra och bion låg i samma kvarter i princip som det hus jag hade jobbat i. Och då kände 

jag så här, här kan jag minsann sitta utan att få dåliga vibbar. Nu har jag vunnit.” 
 

Genom att kunna åka ner till centrum utan att få ångestattacker och att kunna gå på bio i 

samma kvarter som hennes gamla jobb kände hon sig starkare. Något som hon beskriver som 

en seger. Anders beskriver att vändningen för honom kom efter ungefär två månader efter att 

han hade drabbats av utmattningssyndrom. Det var genom samtal med psykologen och att han 

började känna att han orkade ta tag i fler saker som gjorde att han tyckte att det började bli 

bättre. För Eva kom vändningen när hon på sin tjugoårsdag som arbetssökande blev 

sjukpensionär. Hon beskriver denna händelse som lättande och att det var då hon äntligen 

kunde andas ut. Anna beskriver inte någon speciell händelse när de började bli bättre, hon 

berättar:  

 
“Det gick inte får svart till vitt. Utan de finns ju väldigt många gråa skalor och dom har man 

ju passerat och det är svårt att veta, de är ingen knivskarp gräns mellan dom gråa skalorna 

heller. Utan på nått vis målmedvetet arbete, ja älskade mitt jobb. Det hade varit katastrof 

om jag inte hade kunnat gå tillbaka.” 
 

Genom detta framhåller hon att ett målmedvetet arbete för att komma tillbaka till sitt jobb har 

varit viktigt för henne. För Anna hade det varit en katastrof om hon inte hade kunnat 

återvända till sitt arbete. I och med detta kände hon att hon började komma tillbaka när hon 

började arbetsträna på först 25 procent och senare på 50 procent. 

 

Efter att individen har reflekterat över sin upplevelse som skapat en obalans i tillvaron måste 

personen, enligt Jarvis (2009), göra något åt obalansen för att komma vidare i 

lärandeprocessen. Det är där box 3 kommer in, handling (Jarvis, 2009). I denna del går det att 

utläsa att det sker en förändring i informanternas tillvaro genom att de börjar må bättre. Två 

stycken belyser att grunden till att de kunde börja må bättre var att de gick till en form av 

samtalsterapeut. Vissa belyser att de började klara av saker som de sedan en tid inte kunnat 

göra. Exempelvis, att åka ner till centrum utan att få en ångestattack. Genom att klara av nya 

saker i tillvaron utvecklas även informanterna som personer genom att de känner sig starkare. 

En annan belyser en förändring som hon gjorde som var att gå tillbaka till den arbetsplats som 

hon älskade. Andra saker som informanterna belyser var att de kände att de ägde sin tid. En 

blev sjukpensionär vilket ledde till att kravet på att söka jobb försvann. Genom detta svarar 
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denna del på studiens båda frågeställningar då informanterna både utvecklas och genomför 

olika förändringar. 

 

6.3.2 Informanternas förändringar  

Alla informanterna berättar under intervjun om olika förändringar de har gjort för att må 

bättre. Lars berättar om att han började träna mer regelbundet vilket ledde till att han orkade 

mer saker och sov bättre. Det var en rutin som han fick in som var viktig så att han inte kände 

att han bara satt hemma och var sjukskriven. En annan förändring som Lars lyfter fram var att 

han bestämde sig för att göra något som gynnar honom längre fram, att hitta ett arbete som 

han trivdes med och kunde utvecklas genom. Han berättar även att han numera tillåter sig 

själv att sitta ner i lugn och ro och dricka en kopp kaffe, något han inte gjorde tidigare. Maria 

belyser att hon var tvungen att inse att hon inte kunde klara allting själv. Att inte betjäna andra 

hela tiden utan ställa krav på omgivningen, att även de kunde hjälpa henne. Med andra ord, en 

förändring hon gjorde var att våga be andra om hjälp. Hon berättar även att hon gick en kurs i 

mindfulness där hon fick lära sig att förändra sitt förhållningssätt till livet. Att pausa och leva i 

nuet. Hon beskriver: 

 
“Du ser ju här är det lite kaos på mitt skrivbord. Det är mycket på gång. Bara ställa mig och 

titta på det här. Vilket ska jag göra idag? Vad behöver jag inte göra idag? Vad kan jag ge 

till någon annan? Prioritera, ok då finns inte det andra. Då gör jag bara de. Koncentrerar 

mig på en sak. Jag läser inte mailen hela tiden. Jag läser en gång på förmiddagen, en gång 

på eftermiddagen. Så att jag inte blir störd. För mail innebär alltid mera jobb.” 
 

Detta har gjort att Maria har förändrat sitt arbetssätt och arbetar mer strukturerat genom att 

fokusera på en sak i taget. Anders framhåller en förändring som han gjorde när han kom 

tillbaka till arbetet under tiden då han arbetstränade. Han skrev upp allt han gjorde och gjorde 

även en lös plan för hela veckan. Vad han skulle göra och vad han skulle fokusera på. I slutet 

av arbetsdagen skrev han även en mer detaljerad plan för 50-60 procent av morgondagen. 

Anledningen till att han endast planerade upp till 50-60 procent var för att det alltid dök upp 

något oväntat. Detta arbetssätt gjorde att han tydligt kunde se vad han hade gjort under sin 

arbetsdag. Han fortsätter att berätta: 

 
“När man kom hem, att man inte behövde tänk på jobbet. Att man kunde tänka på andra 

saker för att jag vet ju redan vad jag ska göra imorgon. Då behöver jag inte gå och oroa mig 

och gå och tänka hela kvällen på saker som behöver fixas och göras i ordning.” 
 

Genom detta hade han lättare att slappna av och släppa jobbet när han kom hem. En annan 

förändring som han har gjort är att han ställer mer krav på sina blivande chefer när han söker 

arbete. Han frågar hur de fungerar i olika situationer och vad de är bra på. Genom detta kan 

han tidigt avgöra om han kommer att trivas på den nya arbetsplatsen samt om han och den nya 

chefen kommer att fungera bra ihop. Både Eva och Anna talar om olika förändringar, men 

båda belyser att en av de förändringar de gjorde var att de tog långa promenader i skogen med 

sina hundar. Något som de båda tycker har hjälpt. Eva menar att naturen läker eftersom att det 

är en lugn miljö. Anna belyser att dessa promenader har varit som terapi och berättar: 

 
”Inga människor, fågelkvitter, tyst, harmoni, lugnt. Ingen TV som kan påverka mig. 

Ingenting som kan stressa mig. Utan jag kommer verkligen ner i varv. Det är fantastiskt, ja 

vet de efter en arbetsdag ja åkte hem. Jag kunde ta hunden och så vart det en tvåtimmars 

promenad runt en sjö. [...] Och så kom man hem så var man bara som en ny människa 

igen.” 
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En annan förändring Eva var tvungen att genomföra var att hon inte kunde vara lika aktiv som 

innan utan var tvungen att ta det lugnt oftare. Hon belyser att det är viktigt för henne att ta en 

sak i taget och berättar att hon inte kan storstäda på samma sätt som innan eftersom hon blir 

stressad om hon blir avbruten. Något som hon tycker känns jobbigt ibland. Nu gör hon en sak 

i taget i stället för att sätta igång med stora projekt som riskerar att bli avbrutna. Två andra 

förändringar hon har genomfört är att hon planerar och strukturerar upp vardagen mer. Genom 

detta har hon lättare att komma igång med saker och vardagen känns mindre rörig. Struktur är 

en förändringar som också Anna belyser. Hon berättar att hon skriver upp så mycket som 

möjligt i kalendern. Detta gör hon för att skapa struktur och för att det ger henne ett lugnt. 

Anna berättar att innan hon blev sjukskriven instruerade hon olika pass på ett gym. Detta 

slutade hon med när det blev mycket stress på jobbet, något som hon idag ser som ett stort 

misstag. Detta ledde till en förändring som hon gjorde när hon arbetstränade och det var att 

börja instruera igen. Då insåg hon att hon behövde träningen för att skapa en balans i livet. 

Hon tror att det är tack vare träningen som hon har klarat sig och kommit tillbaka. 

 

Informanterna är fortfarande kvar i fasen där de utför olika handlingar och förändringar (box 

3) för att komma vidare i sin utveckling, i enlighet med Jarvis (2009) teoretiska 

utgångspunkter. Dock har de nu kommit ett steg längre än tidigare, då de nu börjar genomföra 

konkreta förändringar för att de ska kunna må bättre. Många berättar att de genomfört 

förändringar genom att planera och strukturera upp både arbetsliv samt privatliv. En annan 

viktig förändring har varit att fokusera på en sak i taget. Några informanter belyser även att de 

genomförde en livsstilsförändring genom att de började träna mer regelbundet vilket gav dem 

en bättre balans i tillvaron. En av dem belyser även att det var en viktig rutin den behövde för 

att må bra. Detta är något som även Grahn et al. (2009) såg i sin studie, där började deltagarna 

genomföra olika livsstilsförändringar i takt med att de började må bättre. Rutiner var även 

något som var viktigt för flera deltagare i den studien (Grahn et al., 2009). Genom detta 

besvarar denna del på den första frågeställningen då informanterna genomför olika 

förändringar. 

 

6.3.3 Sammanfattning - Handling 

I denna del går det att utläsa att när informanterna hamnade i ett förbättringstillstånd fanns det 

olika faktorer som gjorde att de började må bättre. Faktorerna var bland annat samtalsterapi, 

känslan av att äga sin egen tid, struktur i arbetsliv och privatliv samt långa skogspromenader. 

De började även här att genomföra konkreta förändringar i sin tillvaro. De börjar att klara av 

nya saker i vardagen, något som gör dem starkare. Andra saker som de belyser är att de börjar 

leva mer i nuet, tar det mer lugnt och ber andra om hjälp.  

 

Nu när informanterna har kommit till box 3 (se figur 5) har de varit med om en händelse, de 

har drabbats av utmattningssyndrom. Informanterna har reflekterat kring händelsen, vad de 

behöver för att må bra och vad de behöver för att ta sig ur situationen. Nu har de även börjat 

agera genom att bland annat genomföra olika förändringar i tillvaron. Detta leder till att de nu 

kommer till box 4, personen förändrad och mer erfaren. Vilket innebär att de har förändrats 

som individer och har erhållit mer erfarenhet. 

 

6.4 Personen förändrad och mer erfaren. 
Studien har nu belyst vilka förändringar informanterna har genomfört för att förändra sin 

tillvaro så att de ska kunna må bättre. Detta tar oss nu vidare till hur informanterna har 

utvecklats som personer genom alla steg som de nu har passerat. Denna del består av 

underkategorin: Informanternas personliga utveckling. 
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6.4.1 Informanternas personliga utveckling  

Alla informanterna beskrev under sina intervjuer att de på olika sätt hade utvecklats som 

personer genom sitt utmattningssyndrom. Lars har utvecklats som person genom att han idag 

står på sig mycket mer i både arbetsliv och privatliv. Han berättar att han förut alltid tackade 

ja om arbetsgivaren behövde någon som jobbade över, men att han idag kan säga nej om han 

känner att det blir för mycket arbete. Han berättar: 

 
“Nu kan jag säga nej till min arbetsgivare om jag känner att näe det blir för mycket med 

jobb nu. Även fast jag vet att ja skulle fixa de. Men nu tar jag inte på mig de för nu känner 

ja att jag behöver inte den stressen.” 
 

Idag prioriterar Lars sitt eget välmående framför arbetet och är mer bestämd samt beslutsam. 

Både Lars, Maria och Eva belyser att de har blivit lugnare som personer. Lars framhåller att 

tack vare att han har blivit mer lugn som person kör han även lugnare i trafiken. Förut 

stressade han oavsett om det var bråttom eller inte. Både Maria och Eva belyser att de har 

blivit tryggare som personer. Maria menar att hon känner att hon ger ett tryggare intryck och 

berättar även:  

 
“Jag är vansinnigt bra på rehabilitering av dom som är utbrända. Vilket vi har en del. Jag 

vet precis vad dom pratar om och jag vet precis när jag ska låta dom va eller när det är dags 

att trycka på.”  
 

En kompetens som Maria tycker känns bra och som är mycket uppskattad av hennes chefer. 

Hon berättar även om en resa utomlands som hon gjorde själv under sin sjukskrivning och 

som gjorde att hon utvecklades som person. Hon och hennes man hade pratat om att åka till 

solen, men han hade svårt att få ledigt från arbetet så han bokade en biljett till henne. Dagen 

efter satt hon på flygplatsen. Maria höll först inte alls med sin man om att åka utomlands själv 

men det gick bra, trots att hon var med om olika strapatser på resan och skadade sin axel. Hon 

berättar:  

 
“Jag har fruktansvärt fula ärr på min vänstra axel efter det här. Men det är bara axeln som 

har en massa ärr och sviter och det tittar jag på ibland och tänker, Aaa jag gjorde det, min 

fina fula axel.” 
 

Med detta menar Maria att trots alla strapatser som hände på resan, att hon skadade sin axel 

och fick fula ärr som följd, är hon ändå väldigt glad att hon genomförde resan. Denna 

erfarenhet ledde till att hon blev starkare som person eftersom att hon åkte iväg själv. Trots att 

hon mådde dåligt psykiskt och inte trodde att hon skulle klara det. Idag är ärren på axeln ett 

bevis på att hon lyckades övervinna sin egen rädsla och genom det kan hon idag känna sig 

starkare när hon ser sina ärr på axeln. Eva belyser att tryggheten som hon känner hos sig själv 

idag har gjort att hon vågat göra saker som aldrig hade vågat tidigare. Ett exempel på detta 

som hon berättar var när hon höll ett tal inför 200 personer. Något som hon tyckte kändes 

jättebra efter. Hon framhåller även att hon känner att denna erfarenhet kring 

utmattningssyndromet har utvecklat henne som person och poängterar att det finns inget ont 

som inte har något gott med sig. Anders berättar att han har utvecklats som person genom att 

han tycker om sig själv mer än innan. Han fortsätter att berätta om hur han var tidigare och 

hur han har utvecklats:  

 
“...ja var väldigt öppen innan, eller det är jag fortfarande. Men väldigt, väldigt vänlig till 

alla och ville hjälpa alla [...] jag fanns alltid där om nån behövde hjälp. Men nu mer så är 

man kanske lite mer självisk. Jag skulle vilja säga att jag är långt ifrån att vara självisk, men 

från vad jag var innan så är jag två steg tillbaka, tänker mer på mig själv och familjen.” 
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Anders belyser att detta är något som han tycker känns bra. Han påtalar även att han har blivit 

mer tänkande som person. Han reflekterar över saker och situationer innan han kastar sig in i 

dem. Detta gör han genom att ta ett steg tillbaka och fråga sig själv om detta verkligen är bra 

för han. Genom detta för han en inre dialog med sig själv där han väger för mot nackdelar. 

Anna har utvecklats som person genom att hon idag känner igen vissa signaler som hon fick 

innan hon drabbades av utmattningssyndrom. Hon beskriver:  

 
“...när man går över gränsen när det gäller stress. [...] Så blir man lite dum. Alltså hjärnan 

stänger av, att nu vill inte jag vara med. Nu håller du på att jäklas med mig. Så att den 

stänger av på nått vis”.  
 

Hon berättar att det kan handla om att hon inte hittar ett program i datorn som hon varit inne i 

hundra gånger. Detta ser hon som en väckarklocka, att hon måste stanna upp och strukturera 

upp tillvaron samt minska på stressen. Hon beskriver även att hon har utvecklats som person 

genom att hon måste vara lyhörd mot sig själv. Inte bara signaler om stress utan även mot sitt 

kroppsspråk då det är väldigt tydligt. Hon känner att det är något som hon måste ha i åtanke 

och jobba på så att personer inte uppfattar henne fel. 

 

I den sista boxen (box 4, se figur 5) förändras individen och blir mer erfaren enligt Jarvis 

(2009). Något som är extra viktigt att belysa här är att det inte är från situationen som 

händelsen eller upplevelsen utspelar sig i som individen lär sig av, utan det är erfarenheten i 

sig (Jarvis, 2009). I denna del går det att utläsa att alla informanterna utvecklats som personer 

genom att de är mer bestämda och står på sig. De prioriterar sitt eget välmående och tar inte 

på sig för mycket jobb. En framhäver att hon genom sitt utmattningssyndrom har utvecklats i 

sin yrkesroll, genom att hon besitter de kunskaper hon har om utmattningssyndrom. Vilket gör 

att hon är bra på att bemöta personer i samma situation. Informanterna har blivit starkare som 

personer då de har genomgått och klarat av saker som de aldrig trodde att de skulle klara av. 

En belyser att han har utvecklats som person genom att han är en mer reflekterade och tycker 

om sig själv mer än innan. Många belyser även att de har utvecklats genom att de har lärt 

känna sig själva och sina egna signaler. Detta fokuserar på hur informanterna har utvecklats 

genom sitt utmattningssyndrom och av den anledningen svarar denna del på den andra 

frågeställningen. 

 

6.4.2 Sammanfattning - Personen förändrad och mer erfaren 

Alla informanter har förändrats och utvecklats som personer genom sitt utmattningssyndrom. 

Många belyser att de har blivit mycket lugnar som personer nu än vad de var innan. Andra 

förmedlar att de står på sig mer samt först och främst ser till sitt eget bästa innan de tackar ja 

till olika åtaganden. Ett par informanter belyser att de har blivit mycket tryggare som 

personer. Andra saker som togs upp var att de tyckte mer om sig själva och att de kände igen 

sina signaler när det gällde stress. Genom detta kan det belysas att informanterna har 

utvecklats och förändrats som personer då de har blivit, lugnare, tryggare och starkare i sig 

själva. Detta på grund av deras erfarenhet av utmattningssyndromet. Nu är informanterna i 

den sista boxen (box 4). De har förändrats som personer genom deras erfarenheter. Nu när 

personen är mer lärd och erfaren är den på väg mot den sista delen i min utvecklade modell 

utifrån Jarvis (2009), nämligen (box 5) personen i sin världsbild – förändrad. 

 

6.5 Sammanfattning av resultat och analys 
I detta kapitel har texten belyst informanternas resa genom en utvecklad modell av Jarvis 

(2009) lärmodell, The transformation of the person through learning (se figur 8 på nästa 

sida).  
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Figur 8, En egen utvecklad modell utifrån Jarvis teori, The transformation of the person through learning (Jarvis, 

2009, s. 29). 

 

I box 0 utifrån Jarvis (2009) teoretiska utgångspunkter, arbetar informanterna på som vanligt. 

Vissa får fler arbetsuppgifter, andra känner sig motarbetade på arbetet. Stressen runt omkring 

dem är påtaglig, men just nu är det inget som de reflekterar över. Plötsligt händer det något 

som skapar en obalans i tillvaron och informanternas värld vänds upp och ner. En dramatisk 

händelse inträffar och det är nu som informanterna kommer in i box 1. Det är här som de 

drabbas av utmattningssyndrom, en händelse som många upplever som dramatisk. Denna 

period upplever de flesta som mycket tung och alla vittnar om psykiska samt fysiska 

symptom.  Det är nu som de börjar fundera och reflektera över sin tillvaro. De funderar över 

vad som är viktigt, hur de ska hantera stress, vad de behöver för att må bra och de får även 

nya insikter om livet. Många av dem får hjälp i denna process genom samtal med någon form 

av samtalsterapeut. Det är nu som de befinner sig i box 2, reflektion. Resultatet av denna 

reflektionsprocess är att informanterna nu vet vad de behöver förändra i sin tillvaro för att de 

ska må bättre. Det är nu de genomför olika förändringar i sitt arbetsliv och privatliv. De har 

nu kommit in i box 3, handling. Här är de många som gör saker och ting i ett lugnare tempo. 

De strukturerar upp arbete och privatliv. Genom att informanterna har genomfört olika 

förändringar har de nu utvecklats och förändrats som personer genom sina erfarenheter. Det är 

nu som de kommer in i box 4, personen förändrad och erfaren. Här går det att se hur 

utmattningssyndromet har utvecklat informanterna. Det vanligaste bland dem är att de har 

blivit lugnare som personer, de står på sig mer, de är tryggare i sig själva och de har klarat av 

saker som de aldrig tidigare trodde att de skulle klara av. Nu har informanterna kommit till 

box 5 där de återigen befinner sig i sin egen världsbild, dock som förändrade och mer erfarna 

individer. Något Jarvis (2009) är tydlig med i sin syn på lärande är att allt lärande börjar med 

en obalans i tillvaron. Händelsen som är orsaken till obalansen är alltid social (Jarvis, 2009). 

Detta är även fallet i denna studie då informanterna drabbats av utmattningssyndrom som är 

ett sjukdomstillstånd som bara kan ske i sociala kontexter i samspel med andra individer. Det 

vill säga att man inte kan sitta hemma i ett hörn och drabbas av utmattningssyndrom. Det sker 

alltid tillsammans med andra människor och samhället. Jarvis (2009) påpekar även att lärande 

är något som sker över hela livet och vi påverkas både genom kropp och själ. Informanterna i 

denna studie har påverkats både kroppsligt och själsligt. Fysiskt genom att de idag tidigt 

känner igen signaler om stress. Själsligt genom att de har fått en större kunskap om sig själva, 
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vad just de mår bra av. Deras känslor och attityder har förändrats. Idag berättar många om att 

de är tryggare som personer, de lever i en mer strukturerad vardag och de gör saker och ting i 

ett lugnare tempo. 

 

7. Diskussion 
I denna del kommer en diskussion angående studiens slutsatser att lyftas, en diskussion 

angående studiens begränsningar och bidrag kommer även att föras. Förslag till vidare 

forskning kommer också att belysas. 

 

I början av analys och resultatdelen går det att läsa om de olika informanterna samt hur de 

drabbades av utmattningssyndrom. Det har ofta varit mycket antingen på jobbet, privat eller 

båda delarna. Men tillslut så går det inte längre och de “går in i väggen”. I studiens 

bakgrundsdel, händelseförloppet fram till utmattningssyndrom beskriver Ekstedt och 

Fagerberg (2005) just detta.  De menar att när det sker en obalans mellan arbete, familj samt 

fritid är det lätt att det blir för mycket och personen hamnar längst ner i botten av spiralen. 

Författarna skriver att det inte är förrän personen släpper taget om situationen som den har 

möjlighet att förändra den (Ekstedt & Fagerberg, 2005). Jarvis (2009) hävdar att allt lärande 

uppstår genom att en obalans i tillvaron äger rum. I den modell som jag har utvecklat utifrån 

Jarvis (2009) sker just detta i box 1 och det är samma sak som Ekstedt och Fagerberg (2005) 

beskriver i sin spiralfigur, det är här informanten drabbas av utmattningssyndrom (se figur 8). 

För många upplevs utmattningssyndromet som en mycket omskakande händelse. Individen är 

nu i botten av Ekstedt och Fagerbergs (2005) spiral. De menar att det inte är förrän individen 

släpper taget om situationen och accepterar att den har “gått in i väggen” som den kan komma 

vidare. Perioden efter utmattningssyndromet upplevs av många utav informanterna som 

mycket tung. Vissa lider av panikångest och andra känner sig totalt orkeslösa. För att komma 

vidare och tillslut komma ur diagnosen krävs det att individen reflekterar över situationen 

(box 2). Här är det många av informanterna som reflekterar över händelsen och kommer 

underfund med vad de behöver för att må bra. Det är nu som informanterna börjar genomföra 

olika förändringar (box 3). Vissa av informanterna började träna mer regelbundet, en av dem 

belyste att träningen även hade börjat fungera som en viktig rutin i vardagen. Grahn et al. 

(2009) fann en rad olika faktorer i sin studie som kunde bidra till tillfrisknandet från 

utmattningssyndrom. Det var bland annat vikten av att få in rutiner i vardagen och när 

deltagarnas hälsa blev bättre genom fysisk aktivitet började de även att må bättre (Grahn et 

al., 2009). Något som informanterna i min studie styrker. Grahn et al. (2009) såg även att 

naturen spelade en stor roll i deras forskning. De beskriver att deltagarna där vittnade om att 

de mådde bättre av att vara ute i skogen. I min studie var det några av informanterna som 

berättade att de tyckte om att ta långa skogspromenader, då de upplevde skogen som 

avstressande och lugn. En av dem framhävde även att skogspromenaderna hade fungerat som 

en slags terapi, då naturen gav personen ett lugn. Många av informanterna i min studie 

berättade om att stödet från familj och vänner hade betytt mycket. Men i studien av Grahn et 

al. (2009) var det främst vikten av att träffa personer som var i samma situation som de själva 

som belystes, då deltagarna upplevde en förståelse för varandra. I min studie var det en 

informant som talade om vikten av att träffa andra som varit utmattade. De träffades under en 

kurs och höll sedan kontakten då de kände att de förstod varandra.  

 

I tidigare forskning tas ämnet sömn upp. För de här personerna har sömnen inte varit något 

stort område som de har berättat om. Detta kan bero på att de kanske såg sömnen som ett 

sidospår av själva utmattningssyndromet, att de inte kopplade sömnen till diagnosen. De 

kommentarer som fälldes angående sömn under intervjuerna var att informanterna sov dåligt 

och var mycket trötta under perioden då de var utbrända. Vissa kunde ana att sömnen kanske 
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blev bättre när de själva började må bättre. Men det var ingen av dem som berörde ämnet som 

uttryckligen belyste ett klart samband. Då informationen var knapp om ämnet och då 

informanterna kort berörde det samt inte hade så mycket mer att säga om det, togs det aldrig 

upp i resultat och analysdelen. Men det som ett fåtal informanter påtalade var att de sov dåligt 

i början av utmattningsperioden och att de var trötta. Genom detta går det att utläsa att det 

som Armon et al. (2008) samt Ekstedt och Fagerberg (2005) belyste i sin studie stämmer hos 

vissa av informanternas i denna studie. Nämligen att trötthet kan vara ett första tecken på 

utmattningssyndrom (Armon et al., 2008; Ekstedt & Fagerberg, 2005). Nordlund et al. (2011) 

menar att undvikande coping och låg kontroll i arbetet är ett hinder för att komma tillbaka 

från sin sjukskrivning. Informanterna i min studie har inte påtalat något om detta. Men man 

kan genom deras berättelser utläsa att de hade låg kontroll i arbetet innan de drabbades av 

utmattningssyndrom, eftersom många av dem fick fler arbetsuppgifter fler än de hann med. 

Genom detta kan man ana att låg kontroll i arbetet vid en eventuell tillbakagång från en 

sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom skulle kunna leda till att personen blir 

sjukskriven igen. Anledningen till detta är att personen då med stor sannolikhet kommer 

tillbaka till samma situation på arbetet som innan utmattningssyndromet. Informanten Eva 

påtalade i sin intervju att hon fick lära sig att man helst skulle byta arbetsuppgifter när man 

kom tillbaka till arbetet, för att inte hamna i samma situation igen. Låg kontroll kanske rör 

mer än själva arbetsuppgifterna. Men det blir ändå att personen kommer tillbaka till samma 

situation, vilket kan leda till att personen blir sjukskriven igen. Men förutom ovannämnda 

faktorer var det många som berättade att de var mer lyhörda för sina egna signaler, att de lärde 

sig att säga nej och sätta gränser. Något som jag tror är viktigt för att man inte ska hamna i 

samma situation igen. Detta visade även Ekstedt och Fagerberg (2005) i sin spiral, att det 

gäller för personen att finna en slags balans i tillvaron mellan arbete och fritid.  
 

Utifrån det presenterade teoretiska perspektivet har informanterna reflekterat över situationen, 

genomfört olika handlingar för att förändra sin situation och nu har de kommit fram till box 4, 

(se figur 8) personen förändrad och mer erfaren. Det är nu som personen har utvecklats och 

blivit mer lärd samt fått insikter om vad den behöver får att må bra. Många belyser att de står 

på sig mer idag, de prioriterar sitt eget välmående över arbetet, de har blivit mer reflekterande 

och lugna som personer samt de har lärt känna sig själva bättre. Vissa av dem belyser även att 

de har blivit mycket starkare som personer då de har genomfört saker som de aldrig trodde att 

de skulle klara av. Erfarenheter som gjort dem starkare. Informanterna i denna studie har lärt 

sig och utvecklats genom deras erfarenheter av utmattningssyndrom. Därför har Jarvis (2009) 

lärmodell passat bra som grund till denna studie, för det är just det han belyser via sin modell. 

Lärandet sker genom erfarenhet (Jarvis, 2009).  

 

En av studiens styrkor är jag använder mig av ett pedagogiskt perspektiv på ett fenomen som 

oftare återfinns inom ämnen som medicin och psykologi. Detta gör jag genom att undersöka 

hur individen kan lära sig och utvecklas genom sin utmattningsdiagnos samt vilka 

förändringar den har behövt att genomföra för att åstadkomma en utveckling/ett lärande. En 

annan styrka är att studien belyser att utmattningssyndrom är något som kan utveckla 

individen och göra den till en mer lärd människa. För dem som drabbas kan det kanske 

upplevas som en lättnad att få vetskapen om att diagnosen faktiskt kan bidra med något 

positivt. I stället för att endast fokusera på diagnosens negativa sidor. Arbetets bidrag är att 

personer som har drabbats av utmattningssyndrom kan lära sig utav andras erfarenheter 

genom att läsa denna studie. De kanske till och med kan komma tillbaka snabbare om de får 

kunskap om hur andra personer har kommit tillbaka, en kunskap de erhåller genom denna 

studie. Begränsningar som finns med studien är dels att den är kvalitativ då den inte går att 

generalisera till en större population. Den går heller inte att replikera då metoden som har 
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använts är en semistrukturerad intervju och olika personer berättar samt lägger fokus vid olika 

saker.  

 

Metodansatsen som användes var semistrukturerad intervju och det var den bästa metoden för 

att uppnå studiens syfte. Syftet med denna studie var att undersöka människors berättelser 

och detta görs bäst via intervjuer, då människor berättar om sina erfarenheter. Om 

intervjuerna hade genomförts strukturerat hade svaren blivit standardiserade enligt Alvehus 

(2013). En berättelse hade därmed varit svår att få till. En öppen intervju enligt Alvehus 

(2013) hade inte heller varit optimal då studien hade vissa riktlinjer och jag som forskare ville 

ha svar på vissa förutbestämda frågor. Av den anledningen anser jag att en semistrukturerad 

intervju har varit den bästa metodansatsen för att kunna uppnå studiens syfte. Då man genom 

den intervjuformen ställer några få öppna frågor inom förutbestämda teman (Alvehus, 2013). 

 

Studiens viktigaste slutsatser är för att en person ska kunna ta sig ur ett utmattningssyndrom 

är det viktigt att den reflekterar över situationen, för att komma på vad som är viktigt för att 

den ska må bra. Personen behöver senare genomföra konkreta förändringar i sitt arbetsliv och 

vardagsliv samt ändra invanda mönster. Det kan exempelvis handla om att sätta sitt eget 

välmående före arbetet, sätta gränser, ta kontroll över sin egen situation och att lära känna sina 

egna signaler. Personen behöver med andra ord hitta en balans i tillvaron genom att göra saker 

som den mår bra av. Exempelvis, ta långa skogspromenader eller träna regelbundet. När 

personerna genomgått denna förändringsprocess så är risken mindre att de återigen hamnar i 

ett utmattningsyndrom. Anledningen till detta är för att de har lärt sig mer om sig själva och 

att de har utvecklats som personer.  

 

Denna studie har belyst hur fem informanter har förändrats som personer, genomfört 

förändringar, utvecklats och vad de har lärt sig på vägen ur deras utmattningssyndrom. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Det finns många olika aspekter som skulle vara intressanta för vidare forskning. En aspekt är 

att undersöka om åldern är en faktor som påverkar tillfrisknandet från utmattningssyndrom. 

Har yngre personer som drabbats av utmattningssyndrom lättare att komma tillbaka till arbetet 

än äldre? Finns det någon skillnad i hur fort personerna utvecklas och lär sig beroende på 

deras ålder? En annan aspekt är att undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor 

i hur de förändras samt utvecklas genom sin utmattningsdiagnos? En tredje aspekt som dock 

inte handlar så mycket om lärande, men som skulle vara intressant att undersöka är om 

individens ålder påverkar eventuella sviter som personen kan få av utmattningssyndrom. 

Exempelvis att man är mer stresskänslig. Kan yngre personer få färre sviter än äldre, eller 

spelar åldern ingen roll? Finns det någon betydelse om hjärnan är färdigutvecklad eller inte 

hos den som drabbats? Om en person drabbas av utmattningsdiagnos innan hjärnan är 

färdigutvecklad, finns det en chans att personen inte får några sviter av diagnosen eftersom 

hjärnan fortfarande utvecklas? Dessa ovannämnda aspekter är denna studies förslag till vidare 

forskning. 
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9. Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

 

Inledning 

 Syftet med uppsatsen presenteras. 

 Etiska riktlinjer. 

 Frågor? 

 

Under utmattningssyndromet 
 Berätta kort om dina upplevelser kring utmattningssyndromet. 

 Hur såg tiden efter ut? 

 Vilka problem stötte du på? 

 Hur upplevde du denna period? 

 Beskriv hur vändningen tog form så att du hamnade i ett förbättringstillstånd. 

 

Ur utmattningssyndromet 
 Berätta om vad som gjorde att du kunde ta dig ur situationen? 

 Vad har du varit tvungen att förändra i ditt liv för att du skulle ta dig ur situationen? 

 Hur har utbrändheten förändrat dig som person? 

 Hur har denna erfarenhet utvecklat dig som person? 

 Vad har du lärt dig om dig själv? 

 

Avslutning 

 Är det något du vill tillägga? 

 

 
 


