
❙ ❙ Läkare och psykologer verksamma i primärvården möter i
allt större utsträckning patienter med stressrelaterade sym-
tom och utbrändhet. Utbrändhet medför ofta långvarigt lidan-
de för patient och anhöriga samt leder till kostsamma sjuk-
skrivningar. Dessa har ökat kraftigt sedan 1997, särskilt i ål-
derssegmentet 30–59 år [1].

Fenomenet utbrändhet eller »burnout« beskrevs redan på
1950-talet som fysisk eller emotionell utmattning orsakad av
stress på arbetet, ofta inom vård och omsorg [2]. Utbrändhet
har beskrivits som en långsam process, vilken utvecklas i en
miljö med hög och kontinuerlig stress samt orealistiska för-
väntningar där ofta högt motiverade och engagerade yrkesar-
betare förlorar sin energi [3]. Kognitiva, emotionella, beteen-
demässiga och fysiologiska funktioner störs och bidrar till ut-
vecklingen av ohälsa [4].

De fysiologiska effekterna av långvarig stress är väl be-
skrivna med negativ inverkan på immunförsvar och risk för
ökat antal infektioner och allergier [5]. Störningar i dygnsva-
riationen av kortisol kan medföra sömnstörning, trötthet och
viktnedgång [6]. Ett ständigt sympatikuspåslag bidrar till för-
sämrad hjärtfrekvensvariabilitet [7] och risk för koronarsjuk-
dom [8].

Vi har inte kunnat finna vetenskapliga studier som beskri-
ver effektiva behandlings- eller rehabiliteringsåtgärder vid
utbrändhet. En återkommande synpunkt som presenteras i
översikter och erfarenhetsbaserat material är att patienter som
identifieras tidigt anses ha bäst prognos.

Syftet med denna studie har varit att genom intervjuer få
bättre kunskap om patienternas syn på bakomliggande orsa-
ker, tidiga symtom och rehabilitering vid utbrändhetsdia-
gnos. Detta för att möjliggöra tidig upptäckt och kunna erbju-
da adekvata åtgärder. Undersökningen har gjorts som del i en
kurs i grundläggande forskningsmetodik för personal i pri-
märvård anordnad av Allmänmedicin Stockholm.

❙ ❙ Metod
Sju personer med diagnosen utbrändhet, Z73-, vårdade vid
Stuvsta eller Malmköpings vårdcentral (Tabell I), tillfrågades
och tackade ja till att delta i intervjuundersökningen, som
godkänts av Forskningsetiska kommittén vid Huddinge
Universitetssjukhus. Vi intervjuade sex kvinnor och en man,
som alla var gifta eller sambo. Den sneda könsfördelningen
berodde på att vi hade svårt att hitta män som stämde med föl-
jande urvalskriterier: Patienter som varit sjukskrivna med
diagnosen utbrändhet Z73- mer än sex veckor och mindre än
två år. För att få så mycket information som möjligt valde vi

strategiskt ut personer som vid tidigare behandlingskontakt
med läkare (Harrieth Andersson) eller psykolog (Ingrid Nils-
son) visat förmåga till reflektion kring den egna problemati-
ken och som utifrån vår kliniska erfarenhet var representativa
för patientgruppen. 

Läkare (Harrieth Andersson) och psykolog (Ingrid
Nilsson) genomförde tillsammans en semistrukturerad inter-
vju, ledd av den person som inte haft behandlingskontakt med
patienten tidigare. Intervjupersonerna ombads berätta fritt
om när och hur problemen började, hur förloppet varit, vilka
rehabiliteringsinsatser som gjorts och som uppfattats värde-
fulla. Även behov av rehabilitering som inte uppfyllts av-
handlades. I slutet av intervjun ställde vi kompletterande frå-
gor utifrån en intervjuguide. Guiden omfattar områdena: bak-
grundsfaktorer, personlighet, problem och symtom, proble-
mets uppkomst och konsekvenser, rehabilitering och reaktio-
ner på intervjun. (Intervjuguiden kan erhållas från författar-
na.) Metoden följde de principer som tidigare beskrivits [9,
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Kränkning – grogrund för utbrändhet
Arbetsgivare »missbrukar« anställdas lojalitet, visar intervjustudie

Sammanfattat

I en kvalitativ undersökning beskrivs utbrändhetens
många dimensioner hos sju primärvårdspatienter.

En belastande arbetssituation med ökad stressupple-
velse under ett par års tid fick intervjupersonerna att
söka läkare för stressrelaterade somatiska symtom.

Alla hade utsatts för kränkande behandling av över-
ordnad.

Krisbearbetning ledde till att personerna hittade nya
bemästringsstrategier.

Arbetsgivarens rehabiliteringsinsatser var i flertalet
fall bristfällig eller saknades helt.

Samarbete mellan läkare och psykolog på vårdcen-
tral möjliggör adekvat behandling i öppenvård.

Att analysera om krisreaktionen är arbetsrelaterad är
viktigt och får betydelse för rehabiliteringen.
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10]. Intervjuerna, som var ca 1,5 timme långa gjordes på re-
spektive vårdcentral, bandades och skrevs ut för analys. 

Bearbetningen hade en innehållsanalytisk ansats. Efter
flera genomläsningar gick vi igenom intervjuerna tillsam-
mans, och teman som fanns med på intervjuguiden analyse-
rades. Därefter gjordes ytterligare genomgångar utifrån våra
noteringar och reflexioner, och vi fann då ytterligare teman.
För att kontrollera om dessa var giltiga för alla intervjuperso-
ner jämförde vi fynden med ursprungsmaterialet. Citaten
nedan har valts för att illustrera återkommande och centrala
teman. 

❙ ❙ Resultat
Samtliga intervjupersoner uttryckte att utbrändhetstillståndet
hade utvecklats under lång tid med hög belastning/stress där
de inte förmådde varva ner. Kombinationen hög arbetsbelast-
ning och att vara ansvarskännande och ambitiös, ansåg alla
vara den viktigaste orsaken till utbrändhetsproblematiken. 

Symtom före diagnos. Samtliga deltagande kunde beskriva ti-
diga somatiska symtom som de sökt för i primärvården innan
problemen identifierades som utbrändhet (Figur 1). I två fall
hade allmänläkaren identifierat dessa symtom som stressut-
lösta, och adekvat behandling inleddes. Senare i utbrändhets-
processen kände alla nedstämdhet, fick dåligt självförtroen-
de och kände sig otillräckliga. De drog sig så småningom un-
dan vänner och olika aktiviteter. Övriga symtom som be-
skrevs var yrsel, ångest/oro, irritabilitet, cynism samt desori-
entering eller känsla av att befinna sig i ett vakuum.

»Kroppen vrålar: Jag förmår inte.« Intervjupersonerna be-
skrev en arbetssituation där arbetsuppgifternas omfattning

inte stod i proportion till gällande arbetstid. De hade ålagts
den ena arbetsuppgiften efter den andra i en redan pressad ar-
betssituation. »Överbeläggningen som bara skulle vara över
sommaren och varit uppe på varenda arbetsplatsträff höll på
i 1,5 år.« »Det var ungefär som att springa ett maratonlopp,
komma i mål som första kvinna på en bra tid … men så säger
dom: Nää. Du får springa om! Vi glömde ta tid!« De inter-
vjuade tyckte inte att de hörsammats då de påtalat att arbets-
belastningen var för stor eller när andra brister framförts.
Personerna beskrev att arbetet varit tärande och att uppdraget
och arbetsorganisationen varit otydliga. 

Alla gav exempel på upplevelse av att ha blivit illa behand-
lade och förbigångna av överordnade. Detta beskrevs utan
större affekt, medan vi som intervjuade kände oss ilskna över
de kränkningar de beskrev. Utrustning och lokaler var under-
måliga för verksamheten. »Jag har fått ett klassrum där ele-
verna inte har fått plats, och då har det rört till sig.« 

»Jag förklarade att det inte går att undervisa 30 elever i en
lokal avsedd för 14 personer. Då fick jag till svar att det går
så bra så!« Det framgick att intervjupersonerna tog på sig
kränkningen som skett i förhållande till patienter/elever och
att de då visade ett större känslomässigt engagemang. »Jag
tror inte jag tänkte så mycket på att jag blev illa behandlad.
Däremot tänkte jag på att eleverna blev illa behandlade.«

Intervjupersonerna saknade bekräftelse från arbetsled-
ningen på att de gjorde ett bra arbete. Uppskattning visades
från arbetsgivaren genom att ge tyngre och svårare arbetsupp-
gifter utan uppskattande ord eller högre lön.

Alla fick utbrändhetsdiagnosen i primärvården när de inte
orkade med sitt arbete längre och sökte vårdcentralen för att
de inte kunde förstå och hantera situationen själva: »Nä, jag
orkade inte och kunde inte förklara varför.« De hamnade i en
krissituation där de inte kunde hantera arbetssituationen och
tillvaron i övrigt utifrån tidigare erfarenheter. 

»Visa inte din svaghet …« Samtliga beskrev sig som ambitiö-
sa, ansvarskännande, aktiva och i grunden positiva personer
med hög arbetsmoral och svårigheter att sätta gränser för åta-
ganden. Lagstiftade och nödvändiga pauser hoppade de ofta
över. De beskrev lyhördhet för andras behov, medan egna be-
hov åsidosattes. »Man är snäll och säger inte ifrån.« När stres-
sen kändes övermäktig försökte man ändå slutföra uppgifter-
na och »slappnar av först när det går«. Samtliga hade hög
sjuknärvaro, dvs de gått till arbetet trots att de varit sjuka. Det
framkom att de var känsliga, självkritiska personer med ett
stort behov att bli bekräftade genom sitt arbete. »Visa inte din
svaghet, för du kommer inte att få hjälp då!« De uttryckte
också svårigheter att söka vård. »För bara det där steget att
ringa till vårdcentralen för att boka tid hos doktorn … det var
jättestort.«

Vidare gavs exempel på ett stort behov av kontroll. De an-
såg att uppgifter blev bäst genomförda om de gjorde dem själ-
va. De ville inte heller ligga andra till last. »Det är så typiskt
mig att säga ’ja, men jag ordnar det’!« »Jag vet inte om det är
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Tabell I. Beskrivning av intervjupersonerna.

Ålder, år Utbildning Yrke Sjukskrivningstid, månader Åter i arbete

44 Eftergymnasial utbildning Utbildningschef IT1 18 Nej
35 Eftergymnasial utbildning Ekonom/marknadsansvarig1 7 Helt
50 Grundskola Personalansvarig1 2,5 Helt
44 Gymnasium Personalassistent 1,5 Helt
64 Eftergymnasial utbildning Lärare 24 Nej
61 Grundskola Undersköterska 21 75 procent
45 Eftergymnasial utbildning Arbetsterapeut 13 50 procent
1 Privatanställda

Figur 1. Förekomst av tidiga somatiska och psykiska symtom
hos sju intervjupersoner med utbrändhetsdiagnos.
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typiskt kvinnligt också att man ska klara av så mycket?«
Känslan av värdelöshet doldes genom att arbeta och vara ka-
pabel. »Då jag blev utbränd var jag ju avslöjad. Då är fernis-
san borta.«

Förutom att ha kontroll, beskrevs vikten av att vara till lags
eller behärskad. »I vanliga fall behärskar jag mig. Jag be-
höver tänka på saker och ting i lugn och ro och då behöver jag
sällan bli arg.«

Familjesituation. Intervjupersonerna ansåg att familjesitua-
tionen haft en underordnad betydelse för utbrändhetsproble-
matiken. Inget anmärkningsvärt framkom, som t ex trauma-
tiska händelser eller andra större påfrestningar eller föränd-
ringar i familjen.

Rehabilitering. De intervjupersoner som återgått i arbete an-
såg att de med hjälp av sjukskrivning samt kristerapi/stress-
hantering och/eller antidepressiv medicinering hade fått kraft
att förändra arbetssituationen och sitt eget sätt att förhålla sig
till arbetet. Snabba insatser från vården ansågs viktiga liksom
att få hjälp att förstå varför man mådde dåligt och att man inte
led av någon kroppslig sjukdom. »Att veta att det inte är kons-
tigt att jag hamnat i det här och att det beror på för hög arbets-
belastning.« Alla beskrev att de behövt sjukskrivning i sam-
band med att de fått utbrändhetsdiagnosen. 

Personerna hade olika uppfattning om värdet av antide-
pressiv medicinering, särskilt när medicineringen skulle intro-
duceras. Oro för hur man skulle påverkas såväl under medici-
neringen som när den skulle sättas ut framkom. Farhågor ut-
trycktes om medicinens påverkan på personligheten och ris-
ken för beroende. Fem personer hade tagit antidepressiv me-
dicin. I ett fall avbröts medicineringen på grund av biverkning-
ar. Övriga uppfattade medicineringen värdefull, och tre sade
att medicinen varit en vändpunkt för att kunna må bättre.

Alla utom en hade någon form av samtalsbehandling i syf-
te att få hjälp att bearbeta problemen och få ett vidare perspek-
tiv på situationen samt hjälp att »hitta sig själv«. Vikten av att
bli sedd och tagen på allvar betonades liksom möjligheten att
tala med en person som man har förtroende för. 

Arbetsgivarens insatser, som att medverka till att ändra ar-
betsuppgifterna, ansågs viktiga för rehabiliteringen. Inte i nå-
got fall hade arbetsgivaren tagit initiativet till detta, utan det
hade intervjupersonen själv gjort. Samtalsstöd för att kunna
hantera arbetet liksom kristerapi hade i några fall bekostats av
arbetsgivaren efter önskemål från arbetstagaren. Företagshäl-
sovården hade bara varit inkopplad på två av de sju fallen.
Två personer som hade möjlighet till företagshälsovård före-
drog kontakten med vårdcentralen för att det kändes mer neu-
tralt. Samtliga tyckte att det var positivt och konstruktivt att
där få träffa både läkare och psykolog.

Synpunkter på vård och rehabilitering. En intervjuperson
sade att det var svårt att acceptera att vara sjuk, men att det var
svårare att inte få veta hur behandling och rehabilitering skul-
le se ut. »Det är ingen som vet hur man gör nu och hur jag ska
komma tillbaka.« Tre personer önskade ett bättre bemötan-
de/omhändertagande i primärvården. De uttryckte att de i sin
kaotiska situation hade svårt att tillgodogöra sig information,
varför skriftlig information hade varit önskvärd. Alla betona-
de vikten av att bli trodd och inte ifrågasatt när de sökte vård.

Behovet att snabbt få psykologkontakt betonades liksom
möjlighet att lära sig stresshantering. Någon form av retreat
efterfrågades också, dvs möjlighet att vistas i en rofylld mil-
jö utan krav.

Vikten av en tydlig rehabiliteringsplan och av att arbets-
ledningen tar sitt ansvar framfördes. Ett par personer önska-
de hjälp att inte börja arbeta för tidigt, och några tog upp att

arbetsvägledning var önskvärd om det inte var möjligt att
återgå till det ordinarie arbetet. 

Vad nytt hittade vi? Beträffande arbetssituationen kan utifrån
ovanstående följande nya teman beskrivas: 
• »omöjlig arbetssituation«,
• kränkande behandling, 
• känslomässig avskärmning vid kränkande behandling,
• arbetsrelaterad krisreaktion,
• svårt acceptera att vara sjukskriven.

Ytterligare ett nytt tema är: 
• personlig utveckling. Genom bearbetande samtal fick in-

tervjupersonerna ökad förståelse för att de försökt hantera
en näst intill omöjlig arbetssituation på bekostnad av egna
behov, vilket bidrog till ett nytt förhållningssätt. Detta be-
skrevs på följande sätt. »Inte lika försiktig och rädd att sy-
nas.« »Hittat min väg.« »Nya perspektiv.« De beskrev en
ökad mognad och ansåg sig ha större förmåga att söka
hjälp. »Hitta balans där man kan visa sin svaghet och ändå
behålla sitt värde.«

❙ ❙ Diskussion
Vi har utfört en intervjustudie och beskrivit symtom och om-
ständigheter i utbrändhetsprocessen. I överensstämmelse
med tidigare studier [11, 12] har också arbetets betydelse i
kombination med egenskapen att vara en ambitiös och an-
svarstagande person framtonat. 

Vi har utgått från sju intervjuer, vilket är alltför få för att
göra långtgående generaliseringar. Däremot kan antalet vara
fullt tillräckligt i en kvalitativ explorativ studie [10]. Upp-
läggningen av studien med representanter för två yrkeskate-
gorier i intervju och analyssituation har enligt vår mening
minskat risken att fastna i våra respektive kunskapsområdens
förutfattade meningar om problematiken.

Den sneda könsfördelningen i vår undersökning berodde
på att vi hade svårt att hitta män som stämde med urvalskrite-
rierna. Enligt vår kliniska erfarenhet var fördelningen repre-
sentativ för patientgruppen. En analys av detta ryms inte inom
ramen för vår undersökning, men kan vara viktig att göra. Vi
ställer oss bl a frågan om män får andra symtom och diagno-
ser än kvinnor. En annan fråga är om kvinnors ställning och
ansvar för omsorg bidrar till snedfördelningen.

I vår undersökning framkom att intervjupersonerna haft ti-
diga kroppsliga och psykiska symtom på stress och även sökt
för dessa. Delvis i motsats till detta beskriver andra författa-
re färre symtom än vi fått fram samt hävdar att patienterna sö-
ker sent och att rehabiliteringen tar mycket lång tid [11, 12].
Primärvården möter patienterna tidigt, vilket skulle kunna
förklara skillnaden.

Känslomässig avskärmning avseende den kränkande be-
handling personerna utsatts för eller att utbrändhet kan kopp-
las till arbetsgivarens »missbruk« av arbetarens positiva
egenskaper såsom lojalitet, förmåga att engagera sig och ar-
beta hårt har vi inte funnit beskrivet tidigare. Däremot har ef-
fekterna av en otydlig arbetsorganisation och samtidiga höga
och föränderliga krav påtalats [13]. 

Intervjupersonerna har varit utsatta för långvarig stress,
med åtföljande förlust av fysisk och psykisk balans [6]. De
kan inte längre utifrån tidigare erfarenheter hantera sin situa-
tion och hamnar i en krisreaktion [14]. Det är viktigt att ana-
lysera om krisreaktionen huvudsakligen är arbetsrelaterad.
Där så är fallet kan en lämplig benämning på tillståndet vara
arbetsrelaterad krisreaktion för att signalera att arbetsgiva-
rens medverkan i rehabiliteringen är nödvändig.

De intervjupersoner som erbjudits krisbearbetning beskri-
ver att den var av stor betydelse och att den bidragit till per-
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sonlig utveckling. Viktigt var även vila från arbetet och fysisk
aktivitet. Antidepressiv medicinering upplevdes som ett vär-
defullt komplement till samtalsbehandlingen i flera fall. Den
tydlighet med vilken det framförts att arbetsgivarna varit allt-
för passiva i rehabiliteringsprocessen antyder att de krav som
framställs i Arbetsmiljölagen inte förstås eller hanteras på rätt
sätt [15, 16].

Svårigheterna att acceptera nödvändig sjukskrivning är
viktig att känna till, eftersom det kan finnas risk att dessa per-
soner försöker hålla sig kvar i arbete eller återgår för tidigt,
med fortsatt utmattningsprocess som följd.

Sammanfattningsvis tror vi att allmänläkaren måste vara
lyhörd för att presentation av ett symtom kan vara ett uttryck
för en vidare problematik. Ett helhetsperspektiv är en förut-
sättning för tidig upptäckt och snabb rehabilitering vid ut-
brändhet. Vi vill här betona konsultationens betydelse och
understryka vikten av att patienten blir lyssnad till, trodd på
och inte ifrågasatt. Ett nära samarbete med psykolog på vård-
centralen möjliggör en behandling där både medicinska och
psykologiska aspekter beaktas [17-19].

För att komma tillrätta med utbrändhetsproblematiken,
som blivit ett folkhälsoproblem, krävs andra samhällsinsatser
än enbart sjukvård. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Ekonomiskt
stöd till projektets genomförande har erhållits av Stockholms
läns landsting, HSN-staben, FoUU-kansliet samt Landstinget
Sörmland.
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