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Mänskligt
dilemma
som fått
sjukdomsstatus

Christina Maslach och Michael P Lei-
ter. Sanningen om utbrändhet. Hur job-
bet förorsakar personlig stress och vad
man kan göra åt det.234 sidor. Stock-
holm: Natur och Kultur, 1999,  ISBN 91-
27-07115-4

Recensent: Olle Hellström, distriktslä-
kare, Vansbro.

Natur och Kultur gav 1985 ut boken
»Utbrändhet», som Christina

Maslach publicerade i Amerika 1982.
Anslaget i den boken är några citat av en
socialarbetare, en lärare och en sjuk-
sköterska. För att beskriva känslan av
att vara utbrända använder de alla snar-
lika metaforer, en kastrull på en het plat-
ta som kokar torr och är nära att spricka,
ett batteri som laddas ur av jobbiga ele-
ver och en elektrisk ledning som blir
överspänd (får ta emot för mycket
känslor). Dessa metaforer och många
andra, t ex »gå in i väggen» och »klap-
pa ihop» har kommit att prägla den in-
ternationella rörelse som uppstått kring
berättelsen om utbrändhet.

Nu har »Sanningen om utbrändhet»
skrivits, med underrubriken: »Hur job-
bet förorsakar personlig stress och vad
man kan göra åt det». Först diskuterar
författarna i fyra kapitel den nuvarande
utbrändhetskrisen, hur den känns, vad
som förorsakar den och varför man
måste göra något åt den. De anger lös-
ningar i påföljande tre kapitel, ett om
krisbearbetning för att hejda utbränd-
het, ett annat om hur man kan förebyg-
ga krisen och skapa engagemang samt
ett tredje om att främja mänskliga vär-
den. I ett efterord beskriver författarna
en bättre framtid. I baksidestexten kan
vi läsa att boken avslöjar den vanliga
myten att det är den anställde som lider
av utbrändhet och som själv är orsaken
till sin trötthet, ilska och frustration.
»Orsak» är ett centralt begrepp i boken.

Onyanserad syn
De idéer Maslach formade i sin bok

i början på 1980-talet har givit rik skörd.
Få forskare i utbrändhet kan i sina arbe-

ten gå förbi hennes. Hon och hennes
medförfattare frågar sig nu vad krisen
beror på och vad det kan vara som gör att
utbrändhet har blivit ett så vanligt ord. 

Med aldrig sviktande konsekvens
driver författarna boken igenom tanken
att arbetsmiljön på ett relativt oproble-
matiskt sätt orsakar det man kallar ut-
brändhet hos utsatta. Ingen tanke ägnas
dock åt att utbrändhet kan ha blivit en
epidemi då människor i svåra livssitua-
tioner söker ett namn som ger dem
struktur på sin hotfullt kaotiska tillvaro
och som legitimerar deras uppbrott in-
för dem själva. Man har fått en orsak till
att man inte orkar med livet. Vi lever i
en tekniskt dominerad kultur och i den
är just orsak ett nyckelord. Vi måste ju
kunna finna orsaken! Ett exempel: Det
är dags att ge de mänskliga värdena
högre prioritet i arbetslivet, menar för-
fattarna. Det är för dyrt att inte göra det.
»Av såväl ekonomiska som mänskliga
orsaker är det enda alternativet att bygga
upp engagemang i arbetet.» Kanske
skulle boken ha vunnit på att de språkli-
ga nyanserna hade hanterats lite varsam-
mare. Språk innehåller många ord med
skilda betydelser. Vår syn på ting, språk,
människor och annat betecknat får aldrig
bli så oproblematisk och självklart me-
kanistisk att begreppen avsikt, syfte och
skäl utmönstras och ersätts av orsaker,
verkningar och förklaringar.

Genomtänkt bas
för fenomenet
Boken är läsvärd bland annat därför

att den är så entydig i sin syn på ut-
brändhet. Genom att läsa den kan man
få hjälp med att förstå grammatiken i

hur också många andra vaga begrepp
med medicinsk anknytning har fötts,
odlats, åldrats och somnat in: Ett allmän-
mänskligt dilemma ges ett namn, gärna
ett som är så välfunnet bildmässigt att
alla omedelbart förstår vad det beteck-
nar. Namnet befruktar dilemmat, och fe-
nomenet föds. Under sådana förhållan-
den krävs inget teoretiskt fundament,
och inga vetenskapsfilosofer behöver
kopplas in när fenomenet ska studeras
empiriskt. Alla vet vi väl vad utbrändhet
är! Det finns ju mitt ibland oss! Så kan
det lite obehagliga begreppet överan-
strängning, med konnotationen person-
lig svaghet, bli till utbrändhet, »bur-
nout», ett vetenskapligt begrepp och ett
tillstånd med sjukdomsstatus. Bland
dessa nyspråkliga begrepp finner vi ock-
så kroniskt trötthetsyndrom, fibromyal-
gi, el-allergi och hysteri, vart och ett med
sin tillfälliga grad av vitalitet någonstans
i livscykeln.

Metaforen utbrändhet ger den drab-
bade en tydlig förklaring utan krav på
att kunna beskriva vad som hänt. Alla
vet att vissa jobb är krävande och slit-
samma. Den som inte orkar med kan
känna sig som en av många i en interna-
tionell gemenskap. Han har ju engage-
rat sig så starkt att han bränt ut sig, utan
hjälp, stöd eller förståelse!

»Som vi beskrev i kapitel I börjar en-
gagemanget raderas ut då utbrändheten
sätter in... Energi blir till utmattning,
engagemang  blir till cynism och effek-
tivitet blir till otillräcklighet.» Så prag-
matiskt enkel är författarnas bild av det
som händer när en tidigare entusiastisk
människa bryts ner på sitt arbete, och
lika oproblematiskt löper texten. För-
fattarna är naturligtvis inte omedvetna
om att det går att se fenomenet utbränd-
het också på annat sätt. Börjar nedbry-
ningsprocessen med människan eller
med arbetet, undrar de. Mäktiga ekono-
miska, politiska och kulturella krafter
påverkar arbetsplatsen och skapar en at-
mosfär som mer än någonsin främjar ut-
brändhet, menar de.

När jag läser boken saknar jag inten-
sivt en genomtänkt bas för essensen i fe-
nomenet utbrändhet, en bas som är för-
enlig med människan som meningssö-
kande varelse, som kan använda också
sin kropp och kanske till och med skapa
sjukdom, när tillvaron blir alltför kao-
tisk. Innan forskare gör så kvantitativt
omfattande empiriska studier med män-
niskor som författarna uppenbarligen
har gjort, skulle det ha suttit fint med ett
försök att på ett grundligare sätt ta reda
på mer om fenomenet utbrändhets vä-
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sen. Alla vet vi väl vad »sjukdomen»
hypertension är innan vi gör empiriska
studier, eller?

Värdefull bok
med klar struktur
Sammanfattningsvis är boken värde-

full, i alla fall för dem som delar författar-
nas syn på fenomenet utbrändhet. Då vet
man redan att något skapar stress i miljön
på olika arbetsplatser och orsakar att män-
niskor blir utbrända. Med den grundföre-
ställningen om fenomenet utbrändhet kan
bokens klara struktur uppskattas. Alla
goda och välformulerade råd till både ar-
betsgivare och anställda för hur utbrändhet
kan undvikas och hur tillståndet kan av-
hjälpas när människor redan drabbats kan
säkert ge många läsare värdefulla tips och
inspirera till fler studier med Maslachs
hållning som praktisk empirisk grund. •

Steriliseringarna
Läkarnas roll?

Maciej Zaremba. De rena och de
andra. Om tvångssteriliseringar,
rashygien och arvsynd. 346 sidor.
Stockholm: Bokförlaget DN 1999.
ISBN 91-7588-328-7.

Recensent: Bengt Järhult, distrikts-
läkare vid Hälsocentralen i Kyrkhult,
Primärvården i Olofström.

Efter den offentliga debatten om ste-
riliseringarna i Sverige, vilka sked-

de fram i modern tid, och efter Läkar-
tidningens serie om » Läkarna och tids-
andan», kan ingen doktor vara omedve-
ten om vad som faktiskt har hänt. Men
det var inte Maciej Zaremba som först
uppmärksammade och analyserade ste-
riliseringarna.

Genom sin förankring i den borgerli-
ga massmediala apparaten  fick emel-
lertid Zaremba stor genomslagskraft i
Sverige och internationellt. Till det bi-
drog förstås omfattningen av de mång-
åriga ingreppen men också att steriliser-
ingarna kopplades till en kritik av det
s k folkhemmet. Dess fundament har
många velat slå sönder under 1990-
talet, och så tolkade jag också Läkarför-
bundets utspel tidigt i steriliseringsde-
batten. Men Anders Milton och alla vi
andra läkare bör vara medvetna om våra

projektioner. Det visar inte minst Za-
rembas bok. Läkare som individer och
skrå har spelat en central roll i den
rashygieniska mytologin, i dess politis-
ka förankring och praktiska genomfö-
rande.

Instrument för
ideologiska mål
Att läsa Zarembas tankar ger en mer

nyanserad bild av hur den omfattande
steriliseringen i Sverige och i andra län-
der kunde växa fram. Det som i mass-
medierna framställts som klara orsaker
är i Zarembas bok i stor utsträckning
hypoteser och resonemang, öppna för
vidare diskussion och prövning. Zarem-
ba har, mer eller mindre medvetet, bli-
vit ett instrument för särskilda ideolo-
giska mål, i detta fall målet att torpede-
ra en solidarisk samhällsgemenskap
och koppla samman kollektivets välfärd
med tvång och övergrepp. 

Läkare utnyttjades under sterilise-
ringstiden, för maktens bestämda syf-
ten. Att författare också idag kan ham-
na i denna position, bli andra krafters
redskap illustrerar bara bokens och me-
diedebattens värde för vår samtid; att
varje generation har anledning att be-
grunda sitt ansvar, varje människa och
läkare sitt personliga förhållande till
olika samhällsstrukturer, lagar och s k
demokratiska riksdagsbeslut.

Vems intressen går jag när jag som
distriktsläkare skriver mina intyg? Om
försäkringsläkare inte tillerkänner den
från marknaden utslagne rätten att få er-
sättning för arbetsskador, utan mer lyss-
nar på överordnades ekonomiska direk-
tiv – till följd av en växande statsskuld –
vad är det principiellt som skiljer försäk-
ringsläkare idag från 40-talets kolleger?
De som med nationens bästa för ögonen
gärna knipsade äggledare på tattare och
annan underklass av kvinnor? Läkares
följsamhet till makten är inte bara en re-
lation till statsapparaten. Vad spelar idag
t ex intressegemenskapen mellan läkare,
läkarförbund och läkemedelsindustri för
roll i den irrationella läkemedelsför-
skrivningen – som har sina offer hos den
enskilde patienten!

Zarembas bok är inte bara en impone-
rande genomgång av detta sekels idé-
historia och politik som gjorde steriliser-
ingar, med mer eller mindre uttalat tvång,
möjliga. Boken ökar också insikten om
nazismens grunder och hur de till synes
goda motiven döljer en människouppfatt-
ning som till sin yttersta konsekvens rym-
mer förintelsen. Zaremba jämför rashy-
gienisk lagstiftning i olika länder, disku-

terar tillämpningen och varför sterili-
seringarna blev omfattande i de nordis-
ka välfärdsstaterna.

Ar vsyndsbegreppet som motiv
till tv ångssteriliseringarna
Som framgår av titeln vill Zaremba

förklara tvångssteriliseringarna utifrån
föreställningen om arvsynden inom
protestantismen. För mig är hans upp-
lägg en katolskt inspirerad teologisk
konstruktion, en lärd utläggning utan
särskilt stort bevisvärde. Även om den
svenska befolkningen avfallit från den
rätta påveliga tron torde flertalet svens-
kar under ett mer upplyst 1900-tal haft
sitt förnuft i behåll och inte brytt sig om
de förstockade präster som förvisso tor-
de ha funnits här och där; således inte ac-
cepterat vantolkningen av arvsyndsbe-
greppet; att förfädernas missgärningar
förföljer kommande generationer och
förklarar sjukdom och avvikelser. Något
som enligt Zaremba skulle kunna vara
motiv till tvångssteriliseringarna.

Det är signifikativt att Zaremba ut-
lämnar det viktiga Jesusordet i Johan-
nesevangeliets 9:e kapitel. Jesus går vä-
gen fram och möter en man som var
född blind. Lärljungarna frågar: » Rab-
bi, vilken har syndat, denne eller hans
föräldrar, så att han har blivit född
blind?» Jesus svarar: »Det är varken
denne som har syndat eller hans föräld-
rar, utan så har skett för att Guds gär-
ningar skulle uppenbaras på honom.»
Att den bibelsprängde Zaremba uteläm-
nar Nya testamentet och i stället letar
upp några stolliga präster som uttalat
sig i steriliseringsfrågan, är inte bra för
bokens tillförlitlighet.

Om nu arvsyndsbegreppet ska dras in
i steriliseringsfrågan kan man vända på
kuttingen. Är det inte människans poten-
tial att göra det onda som är det centrala?
Det skulle vara mer meningsfullt att dis-
kutera bödeln inte, som Zaremba, offret
i ett arvsyndsperspektiv. Hur kunde gy-
nekologer, psykiatrer, medicinalråd och
ministrar bli redskap i den vedervärdiga
steriliseringspolitiken?

Diskutabel förklaringsmodell
Även om Zaremba har all anledning

att nagelfara läkares roll i steriliserings-
frågan har jag svårt att ta till mig hans
förklaringsmodell. Den svenska lä-
karkåren skulle lojalt ha slutit upp kring
den socialdemokratiska folkhemstan-
ken, som i sig bar tryggheten för de
många men utstötningsmekanismer för
de avvikande. Är det rimligt? Svenska
läkare har som grupp alltid stått nära hö-
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