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Sammanfattning
Långtidssjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa har ökat dramatiskt på senare
år. I detta arbete undersöks en informants berättelse om vägen tillbaka till förvärvsarbete efter en fem månader lång sjukskrivningsperiod med anledning av stressrelaterad
ohälsa. Berättelsen analyseras utifrån tre dimensioner: form, innehåll och den
interpersonella dimensionen. Ett något annorlunda grepp företas genom att berättelsen
är hämtad från Internet utan informantens vetskap. I arbetet diskuteras varför det valet
gjordes.
Via analysen framkom bl.a. att det genomgående temat för berättelsen var jagberättarens kamp mellan yttre/inre krav och de egna resurserna. Vidare tolkades
berättelsen ha en vårdande och helande funktion dels för jagberättaren själv, dels för
övriga aktörer i den berättelsevärld den är publicerad i, på ett diskussionsforum på
Internet.
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1 Inledning
Vi mår allt sämre. Långtidssjukskrivningarna, 30 dagar och längre, har ökat kraftigt från 1997 till 2001 skedde närmast en fördubbling. Besvär i rörelseorganen är den
största orsaken till långtidssjukskrivning, men den snabbaste ökningen står psykiska
besvär för.1
Trots att folkhälsan i många avseenden förbättrats under de senaste 20 åren, med bl.a.
ökad medellivslängd för både män och kvinnor, anser sig personer mellan 16 och 44 år
ha en dålig hälsa. I denna ålderskategori dominerar sjukskrivning p.g.a. psykiska
besvär, alltså den kategori med snabbast ökning långtidssjukskrivningar. Under
kategorin psykiska besvär inryms stressrelaterad ohälsa, och vanliga diagnoser är:
trötthet, oro, ångest, stress, depression och utbrändhet (utmattningsdepression).2
Detta arbete kommer att kretsa kring utbrändhet, eller med ett annat ord utmattningsdepression, en diagnos som accepterades som sjukskrivningsorsak 1997, en diagnos
som är omtvistad. Det finns många olika perspektiv som kan antas vid studiet av
utbrändhet och det jag har valt att fokusera på i detta arbete är de som drabbats/är
drabbade av utbrändhet.
Ett tecken på att stressrelaterad ohälsa är något högst påtagligt för många människor
idag, är det diskussionsforum på Internet där jag hämtat det empiriska materialet för
detta arbete. På forumet finns ca 3000 registrerade användare som har möjlighet att
diskutera, berätta och kommentera ämnen som främst rör stressrelaterad ohälsa.
1.1 Syfte
Syftet med föreliggande arbete är att söka nå en djupare förståelse av en informants
berättelse om stressrelaterad ohälsa. Via en narrativ analys söker arbetet nå en djupare
förståelse kring dels berättelsens form och innehåll, dels vilken funktion berättelsen har
för jagberättaren själv, dels vilken funktion berättelsen har i den berättelsevärld där den
är publicerad, på ett Internetforum.
1.2 Metod och teori
Primärmaterialet för detta arbete består av text, således, för att kunna uppnå syftet för
arbetet, kommer jag utföra en form av textanalys som går under namnet narrativ analys.
Metoden är kvalitativ och söker därmed nå en djupare förståelse över det som studeras.
Narrativa studier, eller berättelseforskning med ett annat ord, har tidigare främst varit av
intresse för lingvister och litteraturvetare, men intresset från andra vetenskapliga
discipliner, inte minst samhällsvetenskaperna, har ökat dramatiskt sedan mitten av
1980-talet, enligt Johansson.3
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Intresset för berättelser inom samhällsvetenskaperna kan härledas till det som kallas
”den språkliga vändningen”. Denna vändning förknippas med strömningar som
poststrukturalism och postmodernism. Anledningen till det ökande intresset för språk
och berättelser bland samhällsvetenskaperna är tanken om att språket inte är något som
endast reflekterar eller avbildar den existerande verkligheten, utan snarare skapar
språket den sociala verklighet vi erfar. Språket ses som en social aktivitet där vi skapar
våra relationer, identiteter, samt värderings- och normsystem.4 Mats Börjesson menar
att det handlar om en uppgörelse med ett rationalistiskt sätt att se på relationen mellan
språk och verklighet.5 Det perspektiv jag anlägger i detta arbete är det socialkonstruktionistiska, vilket innebär specifikt om berättelser att deras mening och
betydelser framkommer via kommunikation i socialt samspel. De är alltså sociala konstruktioner i ett visst kulturellt och historiskt sammanhang.6
Narrativ teori och analys är som sagt av intresse för en rad olika teoretiska traditioner,
såsom exempelvis strukturalism, feministisk analys, hermeneutik och diskursanalys.
Således finns inte en enda narrativ analys och teori, utan en mängd olika. Studiet av
berättelser skall inte ses som en särskild disciplin utan snarare som ett specifikt
problemområde inom ett vidare forskningsfält. Detta innebär att berättelsestudier bör
bedrivas från olika perspektiv och utgångspunkter.7
I detta arbete utförs en specifik form av berättelseanalys, nämligen den som benämns
livsberättelser. Denna utförs i en modifierad form, men mer om detta senare.
Livsberättelser är enkelt uttryckt den berättelse som en person berättar om sitt liv, eller
delar av sitt liv. I livsberättelserna undersöks ur olika aspekter/teman/perspektiv hur
människor ger sina liv mening och skapar identitet, och det är människornas egna
tolkningar av sig själva som sätts i centrum.8
Kärnan i narrativa studier, och följaktligen även gällande livsberättelser, är tolkning.
Det handlar om att systematiskt tolka andra människors tolkningar av sig själva och sin
sociala värld. Förhållningssättet bygger på tanken om människan som aktivt subjekt och
lämpar sig väl för studier av identitet och subjektivitet. För samhällsvetare är studiet av
berättelser användbart för vad de avslöjar om socialt liv. Användandet av narrativa
analyser och metoder är därmed förutsatt en tolkande aktivitet, en aktivitet där
uttolkaren frågar sig: vad betyder den här berättelsen, vilken mening har den? Detta
innebär inte att man söker efter en enda ”sann” tolkning, utan i stället utgår ifrån att
varje berättelse öppnar upp för en mångfald tolkningar.
I vetenskapliga sammanhang förknippas tolkning med den hermeneutiska traditionen.
Hermeneutik betyder tolkningslära och är en metod för att tolka mening. Tidigare var
denna lära nära förknippad med teologi och juridik, vetenskaper som försöker avgöra
den ”egentliga” meningen och då i bibeln och i lagtexter. Fortfarande ligger fokus på
mening i hermeneutiken, men inte en absolut mening, utan tolkning av komplexa
meningssammanhang med myriader av betydelser.9
4
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Gilje och Grimen menar att det unika för samhällsforskarens sätt att möta problem med
förståelse och tolkning är förbundet med särdraget hos människor att de tillskriver sina
egna handlingar och andra fenomen mening. De ger själva beskrivningar och tolkningar
av vad de gör och av det samhälle de lever i. Samhällsforskare måste alltså förhålla sig
till en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna själva.10
Hermeneutiken beskrivs på lite olika sätt i metodlitteraturen. Alvesson och Sköldberg
talar inte om en hermeneutik, utan om flera hermenutíker, beroende på om de lägger
störst vikt vid empirin respektive vid tolkningen. De olika namn de framför är:
objektiverande, aletisk, existentiell, poetisk, misstankens, och slutligen praktisk
hermeneutik.11 Som jag ser det rör det sig inte om artskillnader, utan snarare
gradskillnader och min avsikt är inte att här gå närmare in på detaljer kring olika
hermeneutíker. Det som är gemensamt är att tolkningar rör sig mellan del och helhet:
delen kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna. Detta kallas den
hermeneutiska cirkeln, men även andra metaforer brukar användas: spiral12 eller båge13.
De olika hermeneutíkerna som Alvesson och Sköldberg talar om fokuserar lite olika.
Gilje och Grimen har dock en sammanfattning hur den hermeneutiska cirkeln generellt
kan beskrivas:14
Generellt kan vi säga att den ”hermeneutiska cirkeln” betecknar det förhållandet att
all forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka
och den kontext som det tolkas i, eller mellan det vi ska tolka och vår egen
förförståelse. Hur delen ska tolkas är beroende av hur helheten tolkas, och hur
helheten tolkas är beroende av hur delarna tolkas. Hur fenomenet ska tolkas är
beroende av hur kontexten tolkas och omvänt.

Hur jag rent praktiskt i arbetet förhåller mig till hermeneutiken presenteras under nästa
rubrik.
1.2.1 Analysmodell
Under föregående rubrik nämndes att den narrativa forskningen bedrivs från en
mångfald perspektiv och vetenskapliga discipliner. Studiet av berättelser spänner mellan
form och innehåll samt mellan helhet och kategori.15 Dessa två dimensioner: 1) helhet
versus kategori samt 2) innehåll versus form, refererar till olika saker.
Den första dimensionen refererar till den enhet som analyseras, om man avskiljer ett
yttrande eller en del av en fullständig text eller förhåller sig till berättelsen som helhet.
Den andra dimensionen refererar till en traditionell litteraturvetenskaplig dikotomi, om
läsningen fokuserar på innehåll eller form. Frågor som kan ställas kring textens explicita
innehåll är t ex: vad hände, varför hände det, vem deltog i händelseförloppet?
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Dessa frågor kan studeras utifrån berättarens perspektiv eller fokusera på det implicita
innehållet som vad berättelsen betyder, vilka motiv eller egenskaper som exponeras
eller den symboliska betydelsen av bilder i berättelsen. Är det i stället fokus på formen
ligger intresset på struktur, ordning, om berättelsen är sammanhängande eller ej, och
valet av metaforer och genrer.16
Johansson illustrerar fyra olika sätt att läsa berättelser och hur dessa dimensioner
samverkar via en modell:
1. Helhet - innehåll

2. Helhet – form

3. Del – innehåll

4. Del – form

Johansson menar att det inte råder vattentäta skott mellan dimensionerna, utan att alla
sorters blandvarianter förekommer.17 Dessa fyra typer karakteriseras i korthet följande:
1. (Helhet – innehåll) Vanlig inom kliniska fallstudier och inom antropologi.
2. (Helhet – form) Undersökningar av en eller flera personers livsberättelser med fokus
på hur det berättas.
3. (Del – innehåll) Vanlig inom sociologin. Söker efter teman eller innehållsligt mönster
i flera berättelser som handlar om sociala relationer, normer och värderingar. Olika
stycken eller ord lyfts ur och kategoriseras. Berättelsen styckas i delar och analyseras
utan relation till helhet och form.
4. (Del – form) Denna typ är inspirerad av lingvistiken. Fokuserar på stilistiska och
lingvistiska karakteristika hos definierade enheter i texten, dessa kan t ex vara
metaforer. 18
Med bakgrund av detta tänkte jag diskutera hur detta arbete behandlar det empiriska
materialet, berättelsen. Jag är främst intresserad av typ 3 och typ 4, därmed intas ett
hermeneutiskt tolkningsperspektiv genom att förena dessa två typer, vilket Skott också
påpekar, att förenande av perspektiv ökar helhetsförståelsen.19 Mitt sätt att applicera den
hermeneutiska cirkeln i tolkningen av mina berättelser blir dels att se form och innehåll
som delar, och dessa två tillsammans som en helhet, dels att se berättelsen, texten, som
en del av den kontext som är diskussionsforumet på Internet.
När det gäller analysen av innehållet, typ 3, finns det en rad frågor som kan ställas, t.ex.:
Vilken är berättelsens handling? Vilka är karaktärerna, vem är protagonist respektive
antagonist? Vilka genomgående teman finns? Formanalysen, typ 4, söker svar på frågor
såsom: I vilken ordning berättas händelserna, kronologiskt eller tematiskt? Vilka ordval
görs? Vilka retoriska figurer används, t.ex. metaforer? Vilken typ av intrig har
berättelsen?20
16
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Förutom dessa två dimensioner, innehåll och form, analyseras berättelsen även ur en
tredje dimension, den interpersonella. Denna dimension poängterar berättelsen som
skapad i ett socialt samspel mellan berättare och lyssnare. Analysen av denna dimension
ringar in vilken funktion berättelsen har i samspelet och vilken relation berättaren har
till olika aktörer i berättelsevärlden. Några frågor som denna dimension söker svar på
är: Hur ser relationen ut mellan berättaren och lyssnaren? Vem talar, till vem, var och
när, i vilket syfte?21 I mitt fall kommer analysen av den här dimensionen fokusera på
relationerna på det diskussionsforum där berättelsen är publicerad. Det är alltså
diskussionsforumet på Internet som i det här fallet är berättelsevärlden. För att
sammanfattningsvis belysa analysmodellen kan följande figur illustrera förhållandet:
Kontext

Text (berättelsen)
Innehåll ↔ Form

↔

Berättelsevärlden (forumet där berättelsen är publicerad)

1.3 Centrala begrepp
I arbetet används ofta begreppen utbrändhet och utmattningsdepression. Jag väljer att i
arbetet använda dem som synonyma eftersom många, även drabbade, använder
utbrändhet trots att den medicinska termen skall vara utmattningsdepression eller
utmattningssyndrom om inte depression utvecklats.22
1.4 Källmaterial - berättelsen
Livsberättelser, som specifik form för berättelseanalys, brukar företrädesvis insamlas
via intervjuer. I detta arbete utförs dock berättelseanalysen utifrån nedskrivet material,
text, och dessutom utan informantens vetskap. En något annorlunda och till synes
märkligt tillvägagångssätt kan tyckas, men detta beror på mitt val av empiriskt fält:
Internet. Det finns både pragmatiska skäl för detta, och skäl som kan härledas till min
nyfikenhet kring mediet, till varför Internet valts som primärkälla för berättelseanalysen.
Jag har tidigare antytt att en modifierad form av livsberättelser var föremål för analys
och detta kommer sig alltså dels av valet av fält, dels att ett specifikt område studeras –
nämligen sjukdomstillståndet utbrändhet/utmattningsdepression. Man skulle kunna säga
att det handlar om del av livsberättelse, vilket metodlitteraturen också talar om som ett
angreppssätt.
En invändning till valet av fält skulle kunna vara att det inte går att veta vem som står
bakom berättelsen. Rent teoretisk skulle berättelsen kunna var uppdiktad eftersom det
inte går att kontrollera källan. För det första finns det inget i den berättelse som i det här
arbetet analyseras, som tyder på att det skulle vara en uppdiktad historia. För det andra,
om det ändå skulle vara fallet att det är en uppdiktad historia, så faller inte hela arbetet
med detta. Texten föreligger i vilket fall som helst och det är den som är föremål för
analys. Likaså föreligger också den berättarvärld vilken i det här arbetet är kontexten.
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1.4.1 fältet – beskrivning av Internetmiljön
Det är alltså på Internet min berättelse samlats in. Vissa aspekter av Internet är
intressant ur detta hänseende, vissa andra är det inte. Jag har inte för avsikt att diskutera
Internet mer än för det som kan vara av intresse för denna undersökning, således
kommer inte historik och tekniska beskrivningar att få någon framträdande roll. Det går
att indela kommunikation på Internet i två tidsmässiga typer av miljöer, den synkrona
och den asynkrona. Berättelserna som samlades in för detta arbete fanns i en asynkron
miljö, alltså där användarna kan läsa och skriva meddelanden vid olika tidpunkter.
Användarna kan vara närvarande samtidigt, men behöver inte vara det, som i synkrona
miljöer där meddelanden utväxlas i realtid.23
Platsen där jag hämtat berättelserna är ett diskussionsforum där användare kan registrera
sig för att sedan delta i diskussioner och i det här fallet diskussioner kring stressrelaterade sjukdomar. På hemsidan som tillhandahåller forumet står att läsa följande:
”Välkommen att diskutera utbrändhet i totalt sju diskussionsforum. Där kan Du som
drabbad av en stressrelaterad sjukdom samt Du som anhörig komma i kontakt med
andra och diskutera problemet stress och utbrändhet (utmattningsdepression).”24 För att
kunna skriva på dessa forum måste man alltså registrera sig, men att läsa och söka bland
inlägg är öppet för alla. Det finns olika sätt att observera på i ett diskussionsforum,
Svenningsson m.fl. visar detta med följande figur:25
Deltagande
Öppna observationer

Delvis deltagande

Enbart observerande

Deltagande observatör

Reporter

Wallraffare

Spion

Delvis öppna observationer

Dolda observationer

I detta arbete valdes, med Svenningssons kategorisering, att utföra insamlandet av
berättelserna som en spion. Detta låter kanske mer dramatiskt än vad det är, men ger
ändå upphov till vissa forskningsetiska implikationer. Kan man verkligen använda sig
av berättelser hur som helst utan att fråga personerna som skrivit dem? I det här fallet
hävdar jag det, dels för att forumet är en öppen miljö, ett offentligt forum, och användarna vet om det, dels för att användarna är anonyma, även för mig. Dessutom är mitt
uppsåt inte att skada eller misskreditera någon, utan att tolka en berättelse. Detta är mina
motiveringar till att jag tummat på informations- och samtyckeskravet.
1.5 Forskningsläge
Stressrelaterad ohälsa är både ett aktuellt område, bl.a. med tanke på den dramatiska
ökningen i sjukskrivningstal, och ett komplext område där forskning från många olika
perspektiv bedrivs.
När det gäller stressrelaterad ohälsa i detta arbete, görs inte något försök att ge en
komplett bild av området, utan mer att översiktligt sätta in berättelsen i ett sammanhang.
För beskrivningen av stress och utbrändhet används i detta arbete Perski, Währborg,
Levi, Lindberg, Johannisson, samt en rapport från Socialstyrelsen.
23
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Det är företrädesvis det medicinska och det psykologiska perspektivet dessa
representerar, men Johannisson har ett annat perspektiv, och sätter in området i en
idéhistorisk kontext. När det gäller berättelseforskning har jag tidigare nämnt att även
den spänner över många vetenskapliga discipliner och har främst blivit av intresse för
samhällsvetenskaperna genom det som kallas den språkliga vändningen. Skott har gjort
en inventering av den svenska berättelseforskningen och hon menar att den
karakteriseras av otydliga konturer och överlappande fält, den har spridning till många
områden, både teoretiskt, metodologiskt och disciplinmässigt.26
I detta arbete, när det gäller metodologiska frågor, används Skott, som diskuterar
berättelseforskning i ett hermeneutiskt perspektiv, samt Johansson som allmänt
beskriver narrativ teori och analys. Det är också Johanssons text som ligger till grund
för analysmodellen. Vidare används litteratur som rör diskursanalys, eftersom den
ligger nära den narrativa forskningen. Båda riktningarna har företrädesvis en
socialkonstruktionistisk syn. Vissa frågor kring Internet som forskningsområde har
dessutom uppkommit då berättelserna hämtats därifrån. Svenningsson m.fl. diskuterar
Internet i stort, men framför allt med vilka metoder man kan närma sig det. De metoder
hon främst diskuterar är samtalsanalys och kritisk diskursanalys.
Sammantaget kan sägas att arbetet har tre huvudingredienser: stressrelaterad sjukdom
med fokus på utbrändhet, berättelseforskning på Internet, samt det hermeneutiska
tolkningsperspektivet. Detta är också min positionering gentemot tidigare forskning,
eftersom just detta arbetes kombination av dessa ingredienser, mig veterligen inte
tidigare använts.

2 Stressrelaterad sjukdom
2.1 Stress
För att sätta in berättelsen i ett större sammanhang ges här en kortare beskrivning av
sjukdomstillståndet utmattningsdepression. Den ände som det kan vara motiverat att
börja i, är vad stress är, eftersom utmattningsdepression räknas som en stressrelaterad
sjukdom. Beskrivningarna av stress och utbrändhet verkar företrädesvis behandlas ur ett
biologiskt/medicinskt perspektiv. Den övervägande delen av mina källor härom har
detta perspektiv. Enligt litteraturen låter sig varken utbrändhet eller stress inringas i
någon enkel och fast definition, stressforskaren Peter Währborg hävdar att:27
Nästan alla, även barn, har en uppfattning vad de menar med detta begrepp [stress].
Vuxna har ofta mer varierande svar medan barn konkretiserar termen till att handla
om olika former av tidsbrist. […] Stress diskuteras naturligtvis inte bara i vardagliga
sammanhang utan har alltmer börjat återfinnas i den praktiska psykologin och
medicinen. Termen används numer som ett slags diagnos, trots att begreppet inte har
någon tydlig plats i diagnostiska manualer eller klassifikationer. Det finns kort sagt
inte någon vedertagen definition som kan användas för att »objektivt« beskriva vad
man menar med stress [min kursivering]. Likafullt används termen flitigt.

26
27

Skott (red.) 2004: 54.
Währborg 2002: 34.
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Begreppet stress florerar frekvent i dagsläget, främst via olika medier. Det görs
reportage i radion kring stress, dags- och kvällspressen tar upp fenomenet i artiklar, man
kan göra självtest av sin stressnivå, osv. Kort sagt: stress är ett högaktuellt ämne. Stress
är en del av människans biologi och i sig alltså fullkomligt naturligt, enligt många
forskare på området. En stressreaktion uppkommer när vi upplever hot av något slag.
Den första och snabbaste reaktionen framkallas av det autonoma nervsystemet, vars
båda delsystem det sympatiska och parasympatiska, ställer kroppen i högsta beredskap.
Blodet strömmar bort från kroppens perifera organ och koncentreras till huvud och bål.
Från det autonoma nervsystemets centrala hjärndel, hypotalamus, utgår nervsignaler till
binjurarna som får i uppgift att insöndra stresshormonerna adrenalin och noradrenalin i
blodbanorna i rätt tid och mängd. Vi är nu beredda att fly eller fäkta.28 Den här
reaktionen gäller alla slags hot vi ställs inför och en ändamålsenlig stressreaktion, t.ex.
om vi skulle möta en björn i skogen, är helt ofarlig. Lennart Levi, medicine doktor och
professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet, menar att ett
visst varvtal måste finnas i organismen, annars upphör livsprocessen. Total avsaknad av
stress är lika med död, hävdar Levi.29
Det finns alltså skadlig och oskadlig (nyttig) stress. Den nyttiga stressen övergår till
skadlig stress när stressreaktionerna inte är ändamålsenliga. Reaktionen i mötet med
björnen som nämndes ovan är högst ändamålsenlig, men samma biologiska reaktion kan
uppstå i bilkön, om ett felmeddelande på datorn uppenbarar sig, eller om det råder ett
ansträngt förhållande mellan en chef och en anställd på jobbet, etc. Det går att indela
stressreaktioner i tre faser: inledningsfasen, huvudfasen och återhämtningsfasen, om
stressreaktionen inte varit ändamålsenlig, så inträffar inte återhämtningsfasen och man
kan då tala om skadlig stress.30
För många och för långa stressreaktioner som inte kan räknas som ändamålsenliga kan
orsaka eller förvärra en rad psykiska och somatiska besvär. Alexander Perski, docent
vid stressmottagningen i Stockholm, menar att sjukdomstillstånd vid långvarig
stressexponering
såsom:
hjärt-kärlsjukdomar,
muskelskelettala
sjukdomar,
infektionssjukdomar, mag-tarmsjukdomar, hudsjukdomar, kroniskt trötthetssyndrom,
fibromyalgi, posttraumatiskt stressyndrom, ångestsjukdomar, depressionssjukdomar och
utmattningssyndrom kan uppkomma vid situationer där kraven överstiger våra resurser
och vi ändå envist kämpar vidare – det kan kallas att gå i väggen, stresskollaps eller
utbrändhet.31

28

Alvar Lindberg, Morgan Lindberg 1990: 20f. Stressboken.
Lennart Levi 2002: 47. ”Stress – en översikt. Internationella och folkhälsoperspektiv.”, i Bengt Arnetz, Rolf
Ekman (red.) Stress: molekylerna, individen, organisationen, samhället.
30
Lindberg, Lindberg 1990: 24.
31
Alexander Perski 2002: 104ff. Ur balans.
29
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2.2 Utbrändhet
Under föregående rubrik gavs en kort och förenklad bild över vad som kan orsaka det
som benämns utbrändhet eller utmattningsdepression. Begreppet utbränd har en ganska
kort historia, nästan all litteratur om utbrändhet kom till vid 1980-talets mitt. Christina
Maslach introducerade begreppet med sin Utbränd 1982. Utbrändhet var en
väldefinierad diagnos i USA på 1980-talet, men hade svårt att få fäste i övriga världen.
Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, menar
att det beror på att diagnosen i första hand skapades för personer i människovårdande
yrken såsom terapeuter, socialarbetare, etc., som dränerades på energi i den ständiga
kontakten med andra svaga. Denna energidränering gavs metaforen utbränd som
refererar till något som förkolnar, förvandlas till aska och sedan ingenting. Den
personlighetstyp utbrändhet förknippades med var jagsvaga, anpassliga, sensibla och
benägna för skuldkänslor.32
Den här diagnosen passade illa på de ekonomiskt högpresterande, det hungriga
marknadsfolket, eller det framväxande IT-folket, som trots liknande symtom
diagnostiserades med kroniskt trötthetssyndrom, enligt Johannisson. Hon menar vidare
att en sjukdoms status på den offentliga scenen bestäms av vilka som är bärare av den.
Först när utbrändhet kopplades från olika personlighetstyper, till själva
arbetsstrukturerna och en samhällelig dimension blev den en diagnos i karriären.33
I Sverige finns inte utbrändhet som en medicinsk diagnos och socialstyrelsen anser i sin
beskrivning av sjukdomstillståndet att metaforen är illa vald, eftersom den ger
associationer till något oåterkalleligt skadat, utbränt. De menar i stället att den
diagnostiska rubriken skall vara utmattningssyndrom för de tillstånd där inte depression
utvecklats och annars depression med utmattningssyndrom, eller utmattningsdepression.
När socialstyrelsen i sin rapport resonerar kring orsakerna framkommer dels
förändringar i arbetslivet under de senaste två decennierna, med neddragningar och
omstruktureringar, dels förändrad attityd till arbete och sjukskrivning, och förändrade
prioriteringar mellan arbete och fritid. Till detta, menar socialstyrelsen, skall läggas de
ändrade livsvillkor och den ökade informationstäthet som kännetecknar dagens
samhälle.34
Socialstyrelsen menar vidare att sambandet mellan arbetsrelaterad stress och psykisk
ohälsa är styrkt. Förhållandena på arbetsplatsen är väsentliga för utveckling av
stressymtom, och sjukdomsbilden kan alltså vara utmattningssyndrom eller egentlig
depression med utmattningssyndrom. Dock är det inte enkom p.g.a. arbetslivet dessa
sjukdomar kan uppstå, samma sjukdomsbild kan ses även vid långvarig stress som beror
på andra typer av långvariga påfrestningar t.ex. långvarig arbetslöshet eller långvariga
relationsproblem.35

32

Karin Johannisson 2002: 24f. ”När otillräckligheten byter namn. Ett idéhistoriskt perspektiv på den nya
ohälsan”, i Arnetz, Ekman (red.)
33
Johannisson 2002: 25.
34
Socialstyrelsens rapport 2003: 6f.
35
Ibid.
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3 Berättelsen
3.1 Innehållsanalys
3.1.1 Story time och genre
Den berättelse jag här ämnar analysera tillhör genren dagboksberättelse och den
berättartid, eller story time, för att använda ett narrativt begrepp det handlar om är en
och en halv månad. Berättelsens handlar om huvudpersonens, jagberättarens, återgång
till arbetslivet efter en fem månader lång sjukskrivning efter att ha ”gått in i väggen”.
Berättelsen skildrar dels vad som händer på arbetet, dels vad som händer på fritiden.
Berättelsen följer inte en rak kronologisk ordning, utan vissa flash-backs görs till tiden
innan sjukskrivningen.36
3.1.2 Berättelsens karaktärer
Karaktärerna i berättelsen är följande:
M
Sambon
Chefen
Handledaren
Lillasystern
Lillebror
Mormor
Kollega A
Kollega B
Kollega C
Kollega D
Kollega E
Nya projektledaren
Massören
Försäkringskassehandläggaren
Doktorn
Öronspecialisten
Moster med man och barn
Sambons föräldrar och mostrar
Det gamla exet
Sambons nördkompisar
Sambons vänner
Gemensam vän
Person från ledningsgruppen
Två nya tjejer

36

jagberättaren/protagonisten
sambo med M
M:s chef
M:s handledare på arbetet
M:s lillasyster
M:s lillebror
M:s mormor
kollega till M
―″―
—″―
―″―
―″―
M:s efterträdare
M:s massör
M:s handläggare
M:s doktor
vilken M besöker
M:s släktingar
sambons släktingar
M:s tidigare sambo
vänner till sambon
― ″―
vän till M och sambon
person på M:s arbete
två nya kollegor till M

Johansson 2005: 133ff.
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Detta är den fullständiga listan över karaktärer i berättelsen. Vissa av dessa omnämns
bara och har ingen större funktion i berättelsen, medan andra har en tydlig och viktig
funktion för berättaren och berättelsen. I en berättelse förekommer en protagonist och
en eller flera antagonister. Protagonisten är berättelsens huvudkaraktär och i den här
berättelsen är jagberättaren protagonist och den huvudsakliga antagonisten är
jagberättarens chef. En antagonist är boven eller skurken i en berättelse, och den som på
ett eller annat sätt motarbetar protagonisten.37 I den här berättelsen finns det även andra
karaktärer vilka kan betecknas antagonister: kollega A, systern, och till viss del det
gamla exet. Följande citat belyser exempel på förhållandet protagonist/antagonist:
Jag blir så #¤$$@$! Förbannad! Hur F-N ska jag kunna vara en bra ledare när chefen
baktalar mig på det här sättet gentemot min personal?!!?! Tacka F-N att dom inte
känner förtroende för mig som ledare när de får höra sånt där. Det gör mig så arg och
så ledsen.38
En sak som jag funderar på och inte har en aning om hur jag ska tackla är Kollega A.
Helt plötsligt verkar hon ha fått för sig att vi är goda vänner ”igen” (vi umgicks en del
privat tidigare). Vi har inte pratat någonting annat än rent jobbrelaterat sen hon
pekade finger och mig och skrek saker om ”barn som leker chefer” (hon är 2 år äldre).
[…] Jag förstår inte vad hon håller på med, vad hon har för motiv för den nya
vänligheten. Jag har svårt att tro att den nya vänligheten har att göra med att hon
tycker om mig och vill umgås med mig.39
På torsdagen kom lillasyster. Till att börja med gick det bra, men sen började hon
komma med kommentarer och en del skämt som jag i normalt friskt läge klarat att
tackla men inte den här dagen som varit jobbig rakt igenom. Tex bad hon mig att
”sluta prata med den där löjliga dialekten”, hur slutar man prata dialekt, och varför
skulle jag göra det för hennes skull? Ett evigt ifrågasättande och förlöjligande av ett
par av mina hobbyprojekt som jag berättade om. Osv. Till slut kunde jag inte hålla
undan tårarna utan gick undan.40
[…] Det stör mig att han fortfarande kan förpesta mitt liv trots att det gått 8 år sen jag
äntligen lyckades och vågade bryta mig loss från honom. Jag tror gång på gång att jag
kommer över det han utsatt mig för, men så triggar någonting igång mig igen och jag
påminns om hans elakheter och de djupa sår han skar i mitt självförtroende och min
tillit till andra.41

3.1.3 Förhållandet mellan karaktärerna
Tidigare nämndes att karaktärerna i berättelsen är olika viktiga, vilket inte är särskilt
konstigt. Alla berättelser innehåller någon/några huvudrollsinnehavare, någon/några
som har biroller, samt ofta även statister. Eftersom den här berättelsen berättas i
dagboksform av en jagberättare, är det också utifrån den som förhållandet mellan
karaktärerna speglas.

37

Johansson 2005: 133.
Bilaga: 26. ”Chefen”.
39
Ibid.: 17. ”Kollega A”.
40
Ibid.: 13. ”Systern”.
41
Bilaga: 25. ”Exet”.
38
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Det är jagberättarens förhållande till de andra karaktärerna som främst framkommer.
Den viktigaste karaktären för berättaren är sambon, vilket märks både i hur frekvent den
omtalas och på vilket sätt den omtalas. Förhållandet till de andra karaktärerna av vikt i
berättelsen målas mer i svart eller vitt, såsom exempelvis chefen och systern:
Vågade dessutom gå på info-fikat, kan ju inte fly det hur länge som helst bara för att
det blev jobbigt första gången. Blev inte lika jobbigt nu, även om jag knappt klarar att
se på chefen.42
Blev lite arg på syster som kan vara lite naivt präktig. Idag lyckades hon med både
”du vet att man inte kan ta igen förlorad sömn, det gör kroppen automatiskt nästa
natt” och ”ju mer man vilar ju segare blir man”.43

Sammantaget är det dock inte något större fokus på andra karaktärer i berättelsen.
Jagberättaren fokuserar till största delen på sig själv och sin sinnestämning. Detta blir än
mer tydligt under nästa rubrik.
3.1.4 Berättelsens konflikt
En berättelse organiseras alltid kring någon slags konflikt. Konflikten kan dels kretsa
kring kampen mot ödet eller sociala och fysiska villkor/miljöer, dels kan det vara
människor/grupper som är i konflikt med varandra. Dessutom kan en konflikt äga rum
inom aktören själv, en inre konflikt. 44
I denna berättelse förekommer konflikter på flera plan. Protagonisten för en inre kamp
när det gäller återgången till det arbete vilket orsakade sjukskrivningen:
Jag har svårt att hitta motivationen. Problemet är att jag inte ser någon anledning att
anstränga mig för ett företag som drivit mig i skiten och som högg mig i ryggen när
jag mådde som sämst.45
Det känns så motsägelsefullt – i 5 månader har jag kämpat för att tvinga mig att
acceptera att jag måste ta det lugnt och sätta mig själv först och säga ifrån osv. Och
nu ska jag börja jobba och ska helt plötsligt inte göra allt det jag kämpat för att lära
mig under de här 5 månaderna. Nä, nu ska jag passa tider, gå upp på morgonen,
producera och ta hänsyn och ansvar.46

Den inre konflikten hos huvudpersonen rör inte enkom förhållandet till arbetet, utan i
citatet ovan kan även utläsas konflikten kring berättarens fysiska och psykiska villkor.
Under rubrik 2, detta arbete, framgick vilka psykosomatiska besvär som kunde uppstå
vid stressrelaterad sjukdom och protagonisten ger ytterliggare uttryck för en kamp mot
dessa stressrelaterade symtom:

42

Ibid.: 8.
Ibid.: 5.
44
Johansson 2005: 133.
45
Bilaga: 10.
46
Ibid.:15.
43
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Jag hoppas att regelbunden massage kan lindra mitt öronsus. Jag tycker att det har
blivit värre i slutet på förra veckan. Kanske beror det på att jag träffade öron-doktorn i
onsdags eller så är det som jag misstänker att jobbet och spänningarna där ställer till
det.47
Pratade lite med Kollega E idag om hur jag haft den under sjuktiden. Han blev helt
stum när han hörde att jag inte klarat av att cykla eller att räkna i huvudet. Han hade
svårt att hitta ord att fortsätta med… intressant. Kan inte låta bli att tycka att det är lite
kul att se folks min när polletten trillar ner. Att bara säga ”föreställ dig att allt du tagit
för givet att du klarar av slutar att fungera”, det ger dem ändå inte vidden av hur
dåligt man mår när det är som värst.48
Jag börjar bli riktigt orolig. Mitt hjärta har fått hicka igen, det hoppar över slag. Så
höll det på konstant i typ 4 månader, i början av sjuktiden, sedan lugnade det ner sig,
och nu är det säkert en månad sen sist jag reagerade på att det gjorde så. Och nu har
det hållit på hela kvällen. Det i kombination med fumlighet, tappade ord, hjärnsläpp
och ökad tinnitus skrämmer mig.49

De här inre konflikterna går att härleda till det Perski talar om, att skadlig stress kan
uppstå när kraven överstiger resurserna.50 Eftersom berättaren råkat ut för detta går
mycket av den inre konflikten åt till att berättaren lyssnar på de signaler som tidigare
utlöste sjukdomen. Det förs en ständig kamp för att det inte skall upprepas:
Jag bara hoppas att jag ska orka hålla emot och leva efter allt det jag lärt mig under de
senaste 5 månaderna och inte på det sätt som jag gjorde innan väggen.51
På det hela taget känner jag mig ändå positiv, det känns att jag gör framsteg.
Svackorna kommer fortfarande och det är en balansgång att få orken att räcka till.
Men det fugnerar bättre och bättre.52
Det känns så hopplöst, jag var ju på väg och mådde så bra, och så trillar jag dit igen.
Det är ju i alla fall positivt att jag tillåter mig att lyssna på signalerna nu. Tyvärr blir
jag istället över-försiktigt och oroar mig kanske i onödan. Hur hittar man balans?53

Även om det till viss del kan sägas att det råder konflikt mellan de personer som står i
antagonistförhållande till berättaren, så är det dennes inre konflikt som är mest påtaglig
genom berättelsen.

47
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3.1.5 Tema och motiv
Enligt Johansson ger temat svar på vad berättelsen betyder. De händelser som berättas
och den ordning de berättas i väljs utifrån teman: idéer, värderingar och föreställningar.
När man berättar utgår man ifrån idéer eller föreställningar som ger svaret på varför
saker och ting är som de är och teman refererar till sociala, psykologiska, kulturella,
politiska och moraliska frågor. Ett tema kan med fördel formuleras som en motsättning
mellan två värden eller värdeladdade fenomen, menar Johansson.54 Lite förenklat kan
man säga att temat är berättelsens grundtanke, dess ”röda tråd”.55
Johansson delar in teman i genomgående, ytliga och underliggande utan att egentligen
klargöra distinktionen dem emellan. I stället för att använda ett utbyggt temabegrepp
kan det vara fruktbart att tala om tema och motiv, där tema står för den övergripande
tanken med berättelsen och motiv beskriver en del av innehållet. Vanliga motiv i
berättelser är t.ex. kärlek och hämnd.56
Temat i den här berättelsen ligger i paritet med det som diskuterades under rubriken
konflikt, alltså protagonistens inre kamp för att balansera förhållandet mellan yttre/inre
krav och resurser. Temat för den här berättelsen kan alltså formuleras som kampen
mellan krav och resurser och stämmer då väl överens med det som Johansson nämner,
att ett tema med fördel kan formuleras som en motsättning mellan två värden. I
berättelsen framställs den känslomässiga bergochdalbana berättaren upplever i kampen
mellan krav och resurser:
Jag märker att jag går snabbare, duschar snabbare, äter snabbare men att jag inte
hinner med mig själv. Hur ska jag orka kämpa emot? Hur ska jag klara att lära mig att
leva i mitt nyfunna lugna sköna tempo, och samtidigt fungera ute bland folk ”i
verkligheten”?57
Jag förstår inte riktigt hur jag ska hålla fast vid den starka person jag hittat långt där
inne i mig själv, utan att ge vika för omgivningens krav och förväntningar. Eller är det
så att jag fortfarande går efter det jag inbillar mig att omgivningen förväntar sig av
mig?58
Det känns lite speciellt att vara tillbaka i verkligheten igen. Jag har ju levt väldigt
skyddat under de månader jag varit hemma. Nu får jag energi av min omgivning, av
att klara av saker och att umgås. Men det tar också energi. Jag mörker att mycket av
de gamla tankarna kring vad andra förväntar sig av mig och hur jag borde bete mig i
olika situationer. Jag kan inte nöja mig med min egen definition av vad som är rätt
utan hungrar hela tiden efter andras bekräftelse och godkännande. Det är ju en av de
saker jag måste lära mig att bli bättre på, att lita på min egen förmåga och att ha lite
teflonhud mot omgivningen.59

54

Johansson, 2005: 134.
Ingrid Nettervik 2000: 173. Om myter, motiv och mordgåtor.
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Ibid.
57
Bilaga: 3.
58
Ibid.: 10.
59
Ibid.: 24.
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Berättelsen fokuserar kring ovanstående och är med Johanssons terminologi ett
genomgående tema. Ett motiv i berättelsen är kärlek, det nämndes tidigare att sambon
till jagberättaren var en viktig karaktär, men det finns även andra motiv vilka kan
beskrivas som dikotomier: sjuk/frisk och fritid/arbete. Jagberättaren resonerar kring
begreppen frisk/sjuk och ett tydligt uttryck sjukheten har i berättelsen är att
jagberättaren ofta är trött:
Oändligt trött, det känns som att min tid går långsammare än omvärldens.60
Hade tänkt jobba 3 timmar idag, som kompensation för torsdagen, men jag orkade
inte. Antagligen beror tröttheten mest på att jag sovit lite mindre än jag är van vid i
natt.61

Vad gäller fritid/arbete framställs oftast fritiden mer positivt och jagberättaren lever upp
mer på utflykter med sambon t.ex., men även om fritiden berättas som något mer positiv
så framkommer tydligt att resurserna ibland inte räcker till även om roliga och trevliga
saker görs:
Är väldigt trött idag också. Vi var i grannstaden på utställning igår, och så gick vi på
restaurang på kvällen, jättemysigt (Och gott!). Men det tar på krafterna. Idag har jag
varit TRÖTT.62

Tröttheten och andra symtom, såsom jagberättarens tinnitus, påverkar tydligt
jagberättarens situation på både arbetet och på fritiden, samt även i förhållandet till
andra karaktärer och då främst den som står närmast, sambon:
BLÄ! Jag har varit på dåligt humör både igår och idag, och egentligen hela veckan
inser jag nu. Gråter för ingenting. Muckar med Sambon utan anledning och blir arg
irriterad, frustrerad och ledsen huller om buller. Jag förstår ingenting. Så här har jag
inte mått på jättelänge? Det som stör mig mest är att jag inte kan härleda det till något
speciellt. Jag har haft saker för mig i veckan (bio, middag med kompisar, hemma
förra helgen, miniutflykt med kompisar på jobbet en lunch osv), så långtråkigt är det
nog inte riktigt, inte bara i alla fall. Jobbet fungerar bra, jag trivs och orkar. Jag förstår
inte och det är skitjobbigt. Det är lättare att acceptera dåligmåendet när jag kan se vad
det beror på. Och min tinnitus bara dånar, det är så frustrerande känsla att det inte blir
bättre, snarare sämre och att jag kommer att få leva med det resten av livet.63

3.2 Formanalys
Formanalysen bör enligt Johansson inte ha någon framträdande roll i ett samhällsvetenskapligt arbete, utan är av störst intresse för språkvetare.64 I detta arbete används
formanalysen för att ge stöd åt innehållsanalysen genom att undersöka vilka ordval,
metaforer och symboler jagberättaren använder i sin berättelse.
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Det bör dock påpekas att det förekommer glidningar mellan dimensionerna, och tar man
metaforen som exempel så kan den både tillhöra innehållsdimensionen genom att den
smälter samman meningssfärer, samt formdimensionen om det är fråga om vilka ord
som används i texten.65
Under innehållsanalysen framkom att temat för berättelsen kunde beskrivas som
protagonistens inre kamp att balansera krav och resurser. Under det temat beskriver
berättaren en önskan att slippa alla krav som arbetet för med sig. Via ordval och
metaforer framkommer närmast en önskan om att vara ett barn igen, en tid då kraven
inte är lika framträdande i en människas liv. Jagberättaren beskriver inledningen på sin
första arbetsträningsdag efter sjukskrivningsperioden följande:
Det känns verkligen som första skoldagen efter sommarlovet. Jag väljer kläder med
extra omsorg. Det är pirrigt, nervöst och jag är lite uppspelt och förväntansfull.66

Samtidigt speglas en rädsla att vara otillräcklig, att uppfattas som ett hjälplöst barn.
Berättaren har tidigare, innan sjukskrivningen, lett och styrt upp andras arbete, men
upplever nu att tidigare krav inte kan uppfyllas:
När jag kom igår fungerade inte tangentbordet, jag testade allt utom att sätta i
sladden…. handledaren fick visa mig… Och jag känner mig så osjälvständig, är rädd
att min handledares ska känna sig som en dagisfröken och att jag inte kan ta mig för
något utan hennes hjälp. Kanske lite tidigt att ta ut något nu, men det är frustrerande.
Jag är ju van att styra upp andras arbete, inte att själv behöva ledas och styras, ovant
men antagligen väldigt nyttigt.67

Även andra referenser till barndom och skoltiden görs, vilket förstärker känslan av
berättarens önskan tillbaka till en kravlös barndom:
Känns lite fegt.. som att skolka.. men jag tror att det är nödvändigt.68

Kampen mellan krav och resurser, samt i beskrivningen av hur berättaren mår,
illustreras ibland i texten genom användandet av versaler där det normalt skall vara
gemener. När dessa versaler används skapas en känsla av förstärkning till det som sägs:
Nu har jag bestämt mig för att om jag fortfarande är trött på onsdag kväll så stannar
jag hemma på torsdag. Det är INTE meningen att jag ska slita ut mig igen.69
Idag har jag varit TRÖTT70
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Jag har i alla fall lärt mig något. Idag har jag först gått hem när de andra skulle gå på
Info-fikat och försökte övertala mig att åtminstone komma och äta tårta (som någon
bjöd på idag), men jag visste att om jag gjorde det skulle det bli svårare att gå hem när
mötet startade, så jag sa nej. Nyss ringde Sambon och föreslog att vi skulle åka ner på
stan och fika i solskenet, men jag sa nej, jag behöver ta det lugnt för att orka med
morgondagen. Inga problem, han handlar lite mat på vägen hem, och så fixar vi nåt
71
gott till middag istället. JAG KAN SÄGA NEJ!!!

I citatet ovan kommer en ytterliggare företeelse in som skapar känslan av förstärkning
och som är vanligt vid diskussioner på Internet, nämligen s.k. smileys. I det här fallet är
det en glad ”gubbe”, vilket då antyder jagberättarens glädje över att kunna säga nej.
Dessa ikoniska tecken72, alltså tecken som liknar sitt objekt, förekommer på andra
ställen i berättelsen och har alltså funktionen att spegla känslor, stämningar, eller att
förstärka det sagda.
Andra sätt att skapa förstärkning i texten som berättaren använder är bruket av invektiv.
Detta görs bl.a. när tröttheten och kraven kommer på tal, samt när berättaren diskuterar
sin chef:
Jäklar vad trött jag var i onsdags, det var riktigt läskigt. Skönt dock att det räcker med
en god natts sömn kombinerat med en kravlös dag för att jag ska bli pigg igen.73
Jag blir så #¤$$@$! Förbannad! Hur F-N ska jag kunna vara en bra ledare när chefen
baktalar mig på det här sättet gentemot min personal?!!?!74

Berättaren är något subtil i sitt svärande och använder det inte ofta, men när det används
upplevs det som en förstärkning av det som sägs.
Ett huvudmotiv i berättelsen är som tidigare nämndes dikotomin sjuk/frisk, vilket
berättaren ofta resonerar kring. I beskrivningen av orsaken till sjukskrivningen och hur
berättaren mår används ibland metaforer:
Oj! Idag är det som att jag är i ett vakuum.75
Jag bara hoppas att jag ska orka hålla emot och leva efter allt det jag lärt mig under de
senaste 5 månaderna och inte på det sätt som jag gjorde innan väggen.76
Jag insåg just att en orsak till att jag blir så ledsen av att må dåligt nu är att jag känt att
jag inte bara gjort stora framsteg, utan också stabiliserat mig på en nivå med lagom
välmående (trots att en del symptom finns kvar). Och när jag då går ner i en grop så
blir jag så rädd igen, för jag hade ju hoppats att jag kunde lägga det bakom mig. Jag
får nog acceptera att det kommer att fortsätta att gå upp och ner ett bra tag till.77
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Metaforerna ovan: vakuum, väggen, samt att berättaren går ner i en grop, ger alla en
bild av berättarens förhållande till sjukdomen och dess konsekvenser. Det är något som
är svårt att ta sig ur och förbi. För att ytterliggare beskriva hur jagberättaren upplever sin
situation beskrivs hur något som tidigare varit en självklarhet och enkelt, nu blir
närmast omöjligt. Explicit är det problem kring ett trivialt handarbete som beskrivs,
men genom den sista meningen blir handarbetet en symbol för berättarens hela
livssituation:
Igår kväll satt jag i soffan och kollade på TV. Jag längtade efter att göra något med
händerna och plockade därför fram stickor och nyinköpt garn. Det är så avkopplande
att sakta, rytmiskt sticka maska efter maska och se hur arbetet växer fram ur mina
händer. Igår fungerade ingenting. På tredje försöket lyckades jag få till rätt antal
maskor och få över dem till strumpstickor. Väl där fastnade jag – hur gör man nu då?
Jag fick helt enkelt inte ihop fortsättningen i huvudet. Men skam den som ger sig. Jag
började om, la upp nya maskor, men behöll dem på de raka stickorna. Stickade ett
varv, det gick knackigt och jag tappade maskor och klarade inte riktigt att se trådarna,
var flera gånger på väg att sticka ihop två maskor till en. Jag stickade ett varv till på
samma sätt, innan jag accepterade faktum och gav upp. Jag är så trött på att inte
fungera!78

3.3 Interpersonell analys
Den här analysen fokuserar på det sociala samspel berättelsen skapar, alltså relationen
mellan berättaren och aktörer i berättelsevärlden, vilken jag i arbetet definierat som det
diskussionsforum där berättelsen är publicerad. Det som är intressant här, är vilken
funktion berättelsen har för berättaren och övriga aktörer i berättelsevärlden. Det som
jag anser att berättelsen är ett uttryck för, är framför allt den vårdande funktion den har.
Genom att jagberättaren skrivit och publicerat berättelsen på ett forum främst avsett för
människor med liknande problem, fungerar texten dels som vårdande för berättaren
själv, dels som vårdande för övriga aktörer på forumet. Jagberättaren nämner detta
explicit i berättelsen:
Tack till alla som orkar läsa och till de som orkar kommentera, det betyder mycket!79
Jag har insett att det här att publicera delar av min dagbok här faktiskt hjälper mig
mer än jag trott. Att varje vecka gå igenom det jag skrivit (för att anonymisera och
förtydliga) ger mig en överblick som jag annars inte får.80

De här citaten pekar på berättelsens del i den rehabiliteringsprocess jagberättaren
genomgår och är s.a.s. i kontexten (berättelsevärlden). Det finns också exempel på
berättelsens vårdande kraft i texten (berättelsen):
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På något sätt fick sambon mig att berätta historiken om enheten jag jobbar på, dvs den
del jag känner till. Från det att jag började där för nsätan 5 år sen till nutid. Det var
otroligt givande att sitta och berätta och gå igenom och sätta ord på allt som hänt
under åren. Det gav mig dels insikt om att jag faktiskt är bra på mitt jobb, förutsatt att
saker och ting omkring mig fungerar hyggligt. Och dels visade det mig samband som
jag inte riktigt sett tidigare. Om hur man hanterat olika saker, som tex när X blev
chef, vad som gick snett (när man tog bort en ledarfunktion utan att ersätta den med
något annat, hur jobbigt det var för mig att inte få ta hand om den personal som jag
var van att ta hand om, trots att jag såg att de mådde så dåligt. Och dessutom att
efteråt kunna blicka framåt och se vad jag vill och vad jag kan göra. Jag påmindes om
hur jag gjort för att ta mig dit jag ville förra gången, klart att jag klarar av att göra det
igen, och på kortare tid. Det gäller bara att bida min tid och vänta på de rätta
ögonblicken, för jag vet att de kommer.81

Under tiden som dagboken publicerats på diskussionsforumet har alltså andra aktörer
kommenterat texten efterhand. I dessa kommentarer till berättaren framkommer det stöd
de ger varandra och hur de reflekterar utifrån egna erfarenheter och jämför berättarens
situation med sin egen:
Hej Maran! Tack för att du delger oss dina dagboksanteckningar. Lycka till den här
82
veckan! Du kommer att klara det fint!!!!
Tack, fantastiska Maran, för ytterligare intressant läsning. Jag har en känsla som jag
inte riktigt vet hur jag ska förmedla till dig, men det känns som jag sitter på läktaren
och hejar på dig under din arbetsträning. Många hejja M! och ännu fler bravo!! blir
det under läsningens gång. Hoppas att du känna lite av det stödet.83
Hej och tack för att du delar med dig! Jag arbetstränar också sedan den 1/4. Och
känner igen mig så väl i det du skriver. Den enorma tröttheten. Kombinerad med
otåligheten. Och rädslan att om jag knappt klarar 25% hur ska jag någonsin kunna gå
upp i 100%...84

Det här var bara några få exempel på svar och kommentarer som berättaren får kring sin
dagboksberättelse om hur det är att börja arbetsträna. Genomgående för kommentarerna
är att de uppmuntrande och av ett tidigare citat går det att utläsa berättarens tacksamhet
att någon lyssnar och kommenterar det som skrivs. Joakim Öhlén, leg. sjuksköterska,
forskare och fil. dr i vårdpedagogik, menar att möjligheten att få berätta om en personlig
upplevelse för någon som uppriktigt visar intresse har en vårdande och helande
potential. Upplevelsen att någon vill lyssna till det som berättas kan därmed vara
bekräftande och tröstande. Öhlén menar vidare att lidande kännetecknas av att uppleva
sig existentiellt ensam, avskuren från gemenskap och att då få berätta om lidandet kan
överskrida lidandets ensamhet. 85

81

Ibid.: 11.
<http://www.utbrandhetshjalpen.com> Hämtat 050601.
83
<http://www.utbrandhetshjalpen.com> Hämtat 050601.
84
<http://www.utbrandhetshjalpen.com> Hämtat 050601.
85
Skott (red.) 2004: 30.
82

22

Den här beskrivningen av Öhlén stämmer väl överens med det som jagberättaren säger i
sin berättelse, bl.a. via citaten på föregående sida, och det förefaller klart och tydligt att
aktörerna på diskussionsforumet väl stämmer in på det Öhlén menar med vikten av
intresserade lyssnare för att berättelsen skall kunna ha helande och vårdande inverkan.
Berättelser om lidande är centralt i sökandet efter kraft och mening för någon med en
tillsynes hopplös livssituation, hävdar Öhlén. Sådant meningsskapande kan göra att en
lidande person kan få kraft och hopp att klara vardagen. Även att lyssna till andras
berättelser om kriser och meningsskapande, kan vara helande och vårdande. Berättandet
appellerar till och uttrycker en önskan om att fler berättelser delas och att det
allmängiltiga och gemensamma upptäcks.86 På diskussionsforumet framkommer detta
genom att övriga aktörer kommenterar och delar med sig av sina erfarenheter av ett
liknande lidande. En tydlig gemenskap finns där på forumet och mening skapas i och
med berättandet som växlar mellan olika aktörer.

4 Sammanfattande analys och diskussion
Syftet med detta arbete har varit att söka en djupare förståelse av en berättelse från en
informant som varit långtidssjukskriven p.g.a. att ha ”gått in i väggen”. Analysen av
berättelsen gjordes utifrån tre dimensioner: innehåll, form och den interpersonella
dimensionen. Dimensionerna skapar tillsammans berättelsens helhet, innehållsanalysen
och formanalysen har främst med själva texten att göra och analysen av den
interpersonella dimensionen har med den berättelsevärld där berättelsen återfinns, på ett
diskussionsforum på Internet, alltså det som i arbetet benämnts som kontexten. Genom
att diskutera dessa dimensioner som delar och tillsammans som en helhet, har ett
hermeneutiskt tolkningsperspektiv anlagts i arbetet.
Det som framkommit under analysen av dessa tre dimensioner är vad jagberättaren
fokuserar på i sin berättelse, hur det berättas, och vilken funktion berättelsen har för
jagberättaren själv, samt för andra aktörer i berättelsevärlden. Berättelsen tillhör genren
dagboksberättelse och en sådan förs företrädesvis ur berättarens perspektiv och
behandlar känslor, stämningar och händelser som rör berättaren. Det som är i centrum
för berättelsen är alltså jagberättaren och det som händer runt och inom denne.
Berättelsen handlar om jagberättarens återgång till arbetslivet efter att ha varit
sjukskriven under fem månader. Under ca en och en halv månad får vi följa det som
händer med och inom jagberättaren. Det som tydligt framkommer i berättelsen, och som
jag tolkat som berättelsens tema, är den kamp jagberättaren för mellan yttre/inre krav
och de resurser som finns till hands. Under berättelsens gång fluktuerar kraven, som
främst är inre krav, och jagberättarens resurser. Vid vissa tillfällen beskrivs närmast en
önskan om en återgång till barndomen, en tid med lägre och mer hanterbara krav.
Samtidigt är jagberättaren rädd för att uppfattas som ett hjälplöst barn som inte klarar av
sitt arbete.
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I berättelsen framkommer också hur sjukdomen tar sig uttryck för jagberättaren och det
som i arbetet tolkats som ett centralt motiv i berättelsen är berättarens diskussioner
kring friskhet och sjukhet. Trötthet är något högst påtagligt för jagberättaren och för att
understryka hur trött jagberättaren är vid vissa tillfällen används versaler och många
utropstecken. Förutom versaler använder berättaren ibland invektiv och s.k. smileys för
att förstärka det som förmedlas och detta görs främst när berättaren vill förmedla hur
denne mår, samt i förhållandet till sin chef.
Även om fokus ligger på jagberättaren finns andra personer runt denne som är viktiga i
berättelsen. Den person som betyder mest är jagberättarens sambo, vilket bl.a.
framkommer när jagberättaren och sambon pratar om tiden på arbetet innan
sjukdomsperioden. Jagberättaren visar tydligt sin uppskattning gentemot sin sambo för
att denne tar sig tid att lyssna. Med narrativa begrepp kan man benämna jagberättaren
protagonist, den som är huvudperson i berättelsen. Personer som på något sätt
motarbetar protagonisten kallas antagonister. Chefen är en person som kan benämnas
antagonist ur berättarens perspektiv och som tidigare nämnts så omtalas denne ibland
med starka ord, vilket understryker jagberättarens aversion gentemot chefen.
Under den interpersonella analysen belystes den vikt berättelsen dels har för
jagberättaren själv, och dels för andra aktörer i berättelsevärlden. Min tolkning av
berättelsens funktion är att den får och skapar mening först i sitt sammanhang, i
kontexten. Genom att den publicerats på diskussionsforumet där många personer med
liknande erfarenheter läser och kommenterar berättelsen, får den en vårdande och
helande funktion. Den här funktionen omfattar inte bara jagberättaren utan även dem
som läser och kommenterar berättelsen. Utbytet av erfarenheter, igenkänning och en
känsla av gemenskap blir det som skänker berättelsen mening.
Av ovanstående tolkningar uppkommer en rad reflektioner kring den här berättelsen,
dels naturligtvis den påverkan sjukdomen kan ha på en individ, vilket uttryckts här i
berättelsen med att vid vissa tillfällen göra en drabbad individ närmast helt oförmögen
att fungera rent privat och i samhället. Men dels även den funktion relativt ny teknik
såsom Internet kan ha för drabbade individer. Arenan i sig är hyperintressant ur den
aspekten, den kan alltså vara ett instrument för en form av egenvård i ”rätt”
Internetmiljöer. I fallet med diskussionsforumet som här i arbetet omtalats, verkar
många känna stort stöd i att det finns. Det går naturligtvis inte att ersätta andra
funktioner såsom t.ex. psykologer och läkare i hjälpen mot den här typen av sjukdom,
men arenan verkar fungera alldeles utmärkt som ett komplement.
Sedan kan det även finnas vissa faror med den här typen av arena. Det finns risk för
utnyttjande vilket en annan diskussion på forumet handlar om. En av Sveriges ledande
morgontidningar hade citerat en diskussion på forumet i en ledare, vilket upprörde
många på forumet, då de bl.a. ansåg att citatet var ryckt ur sitt sammanhang.
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Sedan kan man ju diskutera mitt förfarande som på ett sätt är liknande genom att jag
”spionerat” på diskussionsforumet och samlat empiriskt material utan kännedom för de
inblandade. Jag har dock hela tiden försökt reflektera över min roll som forskare i det
här fallet för att inte på något sätt åsamka någon skada. Sedan kan jag ha förståelse för
om någon skulle känna obehag att deras berättelser hamnar i ett annat forum, det
vetenskapliga, vilket det nog inte alls var tänkt från början. Samtidigt går det också att
se vissa vinster med mitt förfarande. Genom att stressrelaterad ohälsa belyses ur olika
perspektiv finns möjligheter att skapa större förståelse inför fenomenet. Stressrelaterad
ohälsa är ett stort problem såväl för individen och dennes närstående, som för samhället
i stort. Allt som på något vis kan bygga på den samlade kunskapen kring fenomenet
torde därmed vara välkommet.
Avslutningsvis är kanske läsaren av detta arbete intresserad av hur det hela slutade?
Berättelsen i sig slutar abrupt, men ett senare inlägg av jagberättaren visar att denne
verkar må allt bättre och arbetar halvtid:
Steget till halvtidsarbete har gjort att jag känner mig friskare än någonsin i den
bemärkelse att jag faktiskt jobbar lika mycket som flera andra på jobbet, jag jobbar så
mycket att jag utan tvekan har en aktiv roll i verksamheten, det skulle märkas
ordentligt om jag försvann. Jag känner mig verkligen "tillbaka i verkligheten". Allt
detta har varit positivt. Men det väcker också nya tankar.

Det ser alltså ljust ut för jagberättaren och det som sägs i sista meningen i citatet ovan,
att tillbakagången till ”verkligheten” väcker nya tankar, får bli de avslutande
visdomsorden för det här arbetet:
I början av sommaren gick jag från att se mig som 'sjuk som behöver tänka på vad jag
gör och hur jag lever för att kunna bli frisk igen' till att se mig själv som 'frisk som
måste tänka på hur jag lever så att jag inte blir sjuk igen'.
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