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Tankar och erfarenheter rörande utbrändhet-
En rapport från Hisingens Vuxengymnasium

Av Annika, Dalibor och Mette

Ett viktigt inslag i delkursen ”Arbetets framtid- framtidens arbete” är att göra ett
studiebesök på en arbetsplats eller organisation. Vårt ”uppdrag” innebär att fokusera
på något av de dilemman som projektbaserat arbete kan medföra (såsom stress,
utbrändhet, övertidsarbete etc.) samt studera hur man på arbetsplatsen förhåller sig
till detta. Vi har i denna studie valt att fokusera på utbrändhet.
Platsen för vår studie är Hisingens Vuxengymnasium, (nedan kallat HV). Vi valde att
besöka denna arbetsplats då vi fann det intressant att titta närmare på en plats så
nära kopplad till vår egen hemvist, d.v.s. Kulturverkstan samt för att mycket av
verksamheten på HV är just projektbaserad, (man arbetar i mindre arbetslag, s.k.
projektgrupper), vilket kan komma att likna vår framtida arbetssituation.

Metod och process
Vi fick på ett tidigt stadium kontakt med en person verksam ute på HV (och som vi
slutligen även kom att intervjua.) Denna person visade genast intresse för vår studie
samt frågeställning och tipsade om ytterligare två kollegor som kunde vara
intressanta att samtala med
Vi skrev ihop ett brev med kort presentation av oss själva, studien, och förfrågan om
de kunde tänka sig att träffa oss. Med i detta brev sände vi även med ett antal frågor
som vi bad dem fundera lite kring och som skulle ligga till grund för vårt tilltänkta
möte och samtal.
Frågorna handlade om utbrändhet, definition, symptom, orsakerna till det, vem som
drabbas, om man stött på det på sin arbetsplats (HV), vad man som
kollega/medmänniska kan göra i så fall, vilka åtgärder som finns, vilka som borde
finnas etc. Helt enkelt så var vi intresserade av att lyssna och lära av deras
erfarenheter och tankar kring begreppet.
Till vår lycka samtyckte samtliga att medverka i denna studie och glada i hågen tog vi
båten över älven för att lära mer. Tyvärr ryms inte tillnärmesig vis allt som vi fått lära
här- men vi vill ta tillfället i akt och tacka de tre intervjupersoner som så frikostigt delat
med sig av sin kunskap, erfarenheter, kloka tankar och tid.
 Personerna vi intervjuade (samt när): Projektledare, lärare (25/2) Studiehandledare,
lärare. (25/2) Studierektor, personalansvarig. Arbetar bl.a. med
”utbrändhetsrehabilitering” på HV.  (7/3)
Vi har även inhämtat information från delkursens föreläsningar, läst artiklar om ämnet
samt samtalat med en arbetsterapeut inom öppenvården, psykiatrin.

Resultat
”Det brukar börja med själen och sedan påverkas kroppen.”

”Första tecknen på att det var av ner allvarlig karaktär var att kollegan började ställa
banala frågor om de vanligaste rutiner. D.v.s. frågor som en lärare som varit verksam
i 25 år inte frågade. (…) visade tydliga tecken på stor osäkerhet. Vardagssysslor
som man inte längre klarar – ja, då har man gått över gränsen.”
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Alla våra intervjupersoner på HV var väl medvetna om begreppet utbrändhet eller
utmattningsdepression som det också kallas. (Två av dem har själva hamnat i
tillstånd som tangerat utbrändhet och alla har de kollegor som ”drabbats”.)

Tillståndet utbrändhet är något man känner av både psykiskt och fysiskt. Psykiskt
innebär ofta känsla av skuld eller t.o.m. skam för att man inte hinner med, eller klarar
av tempot. Steg två blir påtagligt fysiskt, man får magproblem, känner av det i hjärtat,
får svåra blodtryckshöjningar och till detta kommer sömnrubbningar, huvudvärk, man
börjar undvika människor, blir folkskygg och depressiv. Det uppstår lätt konflikter
inom en själv och mellan en själv och ens medmänniskor. Tillståndet kan också bli
akut. Plötsligt en dag kan man t ex inte ta sig upp ur sängen. Det har gått för långt.
Att få panikångest är också ett tydligt tecken.
Men som en av de tillfrågade påpekar; det är viktigt att komma ihåg att detta är en
tillfällig sjukdom. Att det är ett tillstånd man hamnar i – och att man kan ta sig ur det!

Orsaker till utbrändhet
”Hela samhället är i dag som ett OS och det är trots allt bara en som vinner i en
tävling”…” man måste ha is i magen, måste kunna svälja en frysbox”…

Att utbrändhet är ett resultat av stress, är intervjupersonerna relativt eniga om. Men
det som vissa upplever som stress, kan andra se som stimulerande utmaningar.
Upplevelsen av stress är således en oerhört subjektiv känsla. De personer vi
intervjuat anser att samhället idag styrs av en gigantisk kostnadsreduceringsjakt.
Detta har varit mycket kännbart inom vuxenutbildningen i Göteborg, då 60 % av
omkostnaderna skurits ner på bara ett par år, samtidigt som antalet studenter inte
minskat. Detta har resulterat i att de som är kvar, fått ökad arbetsbörda, högre krav
och därmed ökad stress. Som en av de tillfrågade påpekar: ”Om man har för mycket
att göra kan det resultera i att man inte alls får något gjort.”
Dessutom har det skett en stor omorganisation av hela verksamheten, med mycket
om- eller t.o.m. tvångsförflyttningar. Detta att uppleva att man plötsligt inte har full
kontroll över sin situation, identifierar en av de tillfrågade, som en bidragande orsak.
Men en omflyttning kan även innebära ”tur i oturen”.  Vi har stött på några
”solskenshistorier”, där den omflyttande personen vittnat om positiv utveckling, både
personligt och arbetsmässigt.
Projektbaserat arbete har blivit allt mer vanligt, det finns både för och nackdelar med
detta. Med projekt är det ”mer bollar i luften”, man slipper ledan, men det kan även bli
för mycket. Det finns en risk är att man ”rapar upp projekt” utan att ha ordentligt på
fötterna. detta kan leda till mycket frustration som kan undvikas om det praktiska är
löst innan, som t ex lokaler och andra fysiska resurser.
Brist på tydliga ramar kan innebära svårigheter. En utav de intervjuade som arbetat
med ett mindre projekt, där man fick frihet att utforma innehållet i projektet (men med
begränsade ekonomiska resurser) upplevde detta som en hög stressfaktor.
På HV upplever man att man har stor frihet och mycket utrymme för sin egen
kreativitet. Det är kul att jobba här och många jobba även lördag och söndag för att
man tycker det är roligt. Det är lika mycket män som kvinnor som arbetar övertid,
men självklart är det de utan familj som tillbringar mer tid på jobbet. Ofta är man inte
ens medveten om att man arbetar övertid, vilket hör till läraryrket i stort. En av de
tillfrågade berättar att hon i egenskap av skolledare har- även om hon uppger att det
är mycket svårt- gått in och sagt ”stopp, nu är det dags att gå hem”.  De långa
somrarna är därför räddningen för många- då är det vila som åtminstone borde gälla.
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(I detta sammanhang får vi lära oss ett nytt begrepp; Sjömanstid: då man arbetar
mycket och intensivt under en längre tid, och är ledig under en längre tid.)

Marianne från försäkringskassan pratar om ”möjliga orsaker”, under en av våra
föreläsningar, ”Arbetsförhållandena har ändrats kraftigt de senaste åren.
Omorganisationer och nedskärningar, ökat ansvar, mindre tid och större otrygghet,
påverkar de anställda, på många plan… - Allt hänger samman”.

Vem ”drabbas” av utbrändhet?
En erfarenhet som de tillfrågade har gjort är att det ofta är duktiga, plikttrogna,
ambitiösa människor som drabbas av utbrändhet. Ofta är det människor som klarat
sitt arbete, sitt ansvarsområde under en lång tid, i kombination med att ribban sakta
men säkert höjts för vad man tar på sig/ får sig pålagt. Plötsligt en dag säger själen
och kroppen nej, man orkar inte längre. På frågan om utbrändhet är könsrelaterat går
meningarna isär. En av de tillfrågade upplever det som att det oftast är kvinnor som
får diagnosen utbrändhet (medan männen får fysiska åkommor som ryggont e.d.)
”Tjejer dock är inte pantade på karriären , de är bra på att säga nej”, ansåg dock en
av de tillfrågade. Enligt Försäkringskassan är det viktigt att lära sig säga ”nej” eller
sätta andra gränser. Och detta borde särskilt kvinnor lära sig som verkar ha svårast
med det (!)  Enligt försäkringskassan ökar antalet sjukskrivningar särskilt hos kvinnor.
(29 dagar och längre, oavsett yrke och läge i landet.) Män har varit normen länge för
hur sjukdomar ser ut och dess behandling, därför kan det vara svårt att genom
statistik få fram ”sanningen”.
Att gnälla, klaga, ventilera hur man känner det är viktigt anses också viktigt..
Eva inom psykiatrin, öppenvården, säger att det finns olika typer av utbrändhet. De
plikttrogna som har svårt att erkänna stressen kan drabbas av en mer akut situation
ex. att en dag inte kunna resa sig ur sängen eller att ”glömma” viktiga åtaganden.
Medan den som kan med att ”gnälla lite” får bättre utlopp för att bearbeta sina känslor
i en pressad situation, klarar sig därmed längre.
En utav de tillfrågade på HV ansåg även att mycket beror ”på personens inställning
till omställning, hur personen hanterar nya situationer. Hur mycket man kan
bestämma själv, om man istället känner det som att man blir påtvingad t.ex. Då har
man lättare att bli utbränd.”
Ansvars- och pliktkänslan är alltså viktiga variabler. Det gäller alltifrån att vara en plikt
trogen människa, eller att ha utpräglad ansvarskänsla, till att tycka att man har för
mycket eller för lite ansvar. För lite inflytande kan t ex också vara förödande. Man ska
ha lagom ansvar. Det är bäst…

Att vara en del av lösningen…
”Det behövs att någon säger att man duger ändå. Det där med att känna att man inte
hinner med, eller orkar är ju en losergrej. Man behöver få veta att man är okej ändå,
man behöver kärlek, uppmärksamhet och att veta att någon bryr sig…”
Det finns ingen specifik handlingsplan på HV som alla genomgår i fall av utbrändhet
utan åtgärderna sätts in efter situation, hur personen känner det, i vilket stadie
utbrändhetstillståndet är o.s.v.. Hur planen ska se ut formas därför i samråd med
personen i fråga. Ett första och oerhört viktigt steg här är självinsikten, då den är
grundläggande för att en rehabilitering ska ha verkning.  Återkomsten till arbetet
diskuteras också, och att planera realistiskt är här mycket viktigt. Erfarenheten är
att personen i fråga ofta vill komma tillbaka till arbetet alltför snart. (Detta p.g.a. att
man ofta känner skuld och/eller skam för sin situation, att man inte klarar sitt jobb,
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har dåligt samvete, upplever att man försätter sina kollegor i en tuffare situation
m.m.)
En mängd olika personer kan kopplas in, allt från personalsekreterare, ledningsgrupp
till terapeuter och beteendevetare. Om utbrändheten är av det allvarligare slaget så
kan långvarig sjukskrivning bli aktuell. Man hjälper då till med kontakterna med
försäkringskassan och om det finns medicinska symptom, med läkare.
(Vad som dock kan nämnas i sammanhanget är att en av de tillfrågade är ganska
svävande i sitt svar på vilka åtgärder som finns eller vad handlingsplanen kan
innebära, och en annan att hon/han faktiskt inte vet…)

Vad som upprepade gånger nämns av alla tillfrågade (både utifrån erfarenhet av att
själv ha varit i utbrändhetstillståndet eller som kollega) är vikten att visa att man bryr
sig. Detta kan innebära allt från att bara vara, lyssna, finnas där till hands, ”som
stötta”, om/när ”någon faller”; ja, vara medmänniska helt enkelt. Och två av de
tillfrågade nämner att de upplever skolledning och kollegor som mycket stöttande,
och att man bemötts med stor respekt. Men det krävs, som en av de tillfrågade
påpekar, ”att man kan släppa på sin prestige, och inte gå omkring som en jävla
tennsoldat…”
En av de tillfrågade påpekar att i en utbrändhetssituation, kan det vara känsligt att
kontakta ledningen. Då kan praktisk hjälp från arbetskamraterna vara ett sätt att
stödja. Berättar om ett tillfälle då de i arbetslaget föreslog personen som satt i
”utbrändhetssituationen” att de istället skulle prata med skolledningen. Personen i
fråga tog tacksamt emot den hjälpen.
Att medvetandegöra riskerna, att prata om och synliggöra den alltid överhängande
risken att ”gå in i väggen” nämns som steg ett, för att förebygga, och på HV har det
enligt uppgift hänt mycket på den fronten de senaste två åren. (Som en person
berättar; Verkligheten har tvingat fram det, det har t ex varit fyra svårare fall av
utbrändhet på HV de senaste åren.)
På HV finns t ex friskvårdsgrupper, s.k. Stressgrupper, där man regelbundet träffas,
snackar och gör saker tillsammans ”utanför undervisningen”.
Numera finns ”utbrändhetsriskerna” alltid på ledningsgruppens dagordning och man
har det med sig i alla beslut som fattas, allt från budgetdiskussionen till kursläggning
och i det dagliga livet.
Att våga ta ställning, att våga säga ”detta är inte acceptabelt” – är annat som nämns
som oerhört viktigt, även om man ur kostnadssynpunkt blir obekväm inför ledningen.
Frågor som Vad är det t ex i strukturer och rutiner som kan orsaka/faktiskt orsakar
utbrändhet? Hur kan dessa i så fall ändras o.s.v. är ständigt aktuella frågor. En av de
tillfrågade berättar att man försöker hitta nya strategier ”som är anpassade efter vad
människor faktiskt förmår”.
I detta ingår också att se över storleken på ansvarsområden, och titta över andra
viktiga delar som rollfördelningar o.d.. Ledarrollen nämns här som viktig. För om
chefen t ex arbetar mycket, ja, då risken att det blir norm och alla hakar på på
arbetstakten.
En av de tillfrågade berättar att han har en liten ”verktygslåda” för att förebygga
utbrändhet. I lådan ligger en hel del kloka tankar och tips som han samlat på sig
genom årens lopp. Bl.a. berättar han att lång tidsplanering är centralt och att detta är
det viktiga att börja med. Att strukturera och organisera sitt arbete är ytterligare ett
steg och att detta inte innebär att ”ruta in livet” eller göra det tråkigt, utan att det
handlar om att få rum med det som är roligt.  ”Lusten, nyfikenheten driver en, inte
karriärismen” som han säger.
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I verktygslådan ryms något som han kallar ” Skridskoutflyktspedagogik”. Det kan kort
beskrivas som att ibland kan det vara bra att göra något helt annat än det
förväntade, eller det som egentligen är ”måstet”. Att göra detta, något helt annat, kan
ge energi och livsglädje och att det ”roliga” som i först anblicken ser ut ”att stjäla tid”
från ”måstet” är det som visar sig att man överhuvudtaget får ”måstet” gjort.
(Detta kan kopplas ihop med det som nationalekonomen Mikael Franzén tog upp
under en av sina föreläsningsdagar då han pratade om att leken, visionen och
passionen är vad som ligger bakom allt företagande, är incitamentet som driver oss
till ”en existerande projektvarelse”. Detta ”swung” eller ” flow” är en enorm tillgång.)
Annat som ryms i verktygslådan är bl.a. tankar om Människosynen. Man behöver
snacka med varandra mer på arbetsplatserna. Inte bara ”jobbrelaterade” frågor, utan
mer på det privata, personliga planet. Om hur man egentligen har det, vad man
drömmer om, eller vilka förhoppningar man har o.s.v. och att det är viktigt att ta sig tid
till det. Överhuvudtaget handlar mycket av det som ryms i verktygslådan om tiden,
hur vi förvaltar vår tid på jorden, eller hur vi borde förvalta den. Och självklart finns
det ett par boktips i lådan också; som t ex Bodil Jönssons ”Tio Tankar Om Tid” samt
en hel del av fransmannen Paul Virilios verk.

”Naturligtvis så önskar jag att det [utbrändhet] inte förekom alls, men det är ju inte så.
Men däremot kan jag önska att vi kan bli bättre på att hantera våra liv. Att vi t ex
bättre lär oss att förhålla oss till vårt arbetsliv och vårt privatliv, på att balansera, helt
enkelt och lyssna på tecknen.”

Sammanfattning
Efter att ha intervjuat tre personer anställda på HV, samtalat med en arbetsterapeut,
läst olika artiklar angående ämnet samt dragit lärdomar och information ur delkursens
föreläsningar har vi fått en relativt klar bild angående ”fenomenet” utbrändhet, (de
intervjuade föredrar att kalla det en sjukdom).
Det kanske är så att vissa yrken drabbas mer än andra, men vår undersökning visar
delvis att alla kan drabbas av det. Då ofta orsaken till det är, allt mer jobb som måste
utföras, av ständigt minskade antal anställda, med samma om inte bättre resultat än
förr. Ekonomin som viktigast och styrande faktor i dagens samhällen kräver allt mer
av individen och krav på prestation ökar dagligen.
Vad ekonomin inte verkar lägga så mycket intresse i är hur vi - skapare av ekonomin-
mår. Hur mycket vi klarar av. Människorna känner sig allt mer pressade och kroppen
strejkar till slut. Medvetande om tillståndet ”utbränd” är hög, det är inte längre ett
okänt fenomen.
Några klara handlingsplaner på arbetsplatsen finns inte alltid, eller så är de anställda
inte tillräckligt upplysta om den. Ändå vet man att en bra kommunikation med
arbetskollegorna och arbetsgivarna lättar trycket avsevärt och gör att man lättare
klarar av de höga kraven på sina poster.
Rimliga arbetsfördelningar är nödvändiga samt arbetsledningens granskningar på
arbetstider och effektivitet, om man vill minska riskerna för utbrändheten. Vidare bör
man främja känslan av solidaritet bland anställda och visa sin förståelse då man ser
signaler till sjukdomen. Man bör kunna säga ifrån när det känns för mycket utan att
skämmas för det. Ledningen bör tänka på att sjukskrivningar kostar mycket, mer än
förebyggande åtgärder. Människan bör tänka på sin hälsa och sitt välmående i ett
längre perspektiv. Ett gott råd  - Ta kommando över din tid människa !


