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Abstract 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera fyra 

organisationers preventiva arbete mot utbrändhet. Studiens 

vetenskapliga position var hermeneutisk med kvalitativ design. 

Intervjuer gjordes med personalansvarig i respektive organisation. 

Utifrån fenomenologisk analysmodell av Giorgi beskriven av 

Malterud (1998) analyserades sex teman; orsak till utbrändhet, hälsa, 

samhörighet, psykosocialt klimat, vägledning och 

kompetensutveckling. Analysen av intervjuerna skedde utifrån tre 

teoretiska perspektiv; salutogenetiskt perspektiv, stressteori och 

Krauklis och Schenströms modell för förebyggande arbete mot 

utbrändhet på organisationsnivå. Resultaten visade att 

sjukskrivningstalen var höga för tre av de undersökta organisationerna 

och väldigt låg för den ena. Denna skillnad till trots arbetade de fyra 

organisationerna aktivt med att förhöja de anställdas fysiska och 

psykiska hälsa i ett förebyggande syfte för att förhindra skadlig stress 

och utbrändhet. Detta skedde genom att vikt lades vid samhörighet 

mellan de anställda, att ledningen uppmärksammade de anställdas 

psykosociala klimat, tillgänglig kompetensutveckling och vägledning i 

form av individuellt stöd. 
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1. INLEDNING 
Anledningarna till att vi valt att skriva vår c-uppsats om förebyggande arbete emot utbrändhet 

är främst två. För det första inspireras vi båda av möjligheten att preventivt kunna hjälpa 

människor, vi tror att det i längden sparar både tid och resurser och det är på detta sätt vi 

skulle vilja arbeta i framtiden. För det andra känns utbrändhet som ett dagsaktuellt 

samhällsproblem som berör oss blivande socionomer. Vart vi än hamnar kommer vi med 

största sannolikhet att komma i kontakt med utbrändhet i en eller annan form. Dessutom finns 

risken att vi själva likväl som våra kollegor, genom att bli exponerade för hög stress och 

arbetsbelastning, kommer att befinna oss i riskzonen för utbrändhet. Vi hoppas därför att 

denna studie kommer att ge oss kunskap såväl inför vårt framtida yrkesliv som inför livet.  

 

1.1 Förförståelse 

Den förförståelse vi hade var att vi trodde att det förebyggande arbetet inte var särskilt 

omfattande på organisationerna vi skulle undersöka. Detta för att vi inte tidigare hört talas om 

att något sådant arbete utförts.  

 

1.2 Problemformulering   

Arbetsrelaterade sjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska förhållanden, stress och 

psykisk belastning tredubblades från år 1996 -1999 (Agervold, 2001). I media förekommer 

det ofta stora rubriker om den ökande stress och utbrändhet som råder i landet. De flesta har 

någon anhörig, arbetskamrat eller vän som på ett eller annat vis blivit drabbad av utbrändhet. 

Utbrändhet som begrepp började bli vanligt först på 1970-talet och kopplades då främst till 

anställda inom omvårdnadsyrken som t.ex. socialtjänsten (Agervold, 2001). Idag kan 

utbrändhet ske inom i stort sett alla branscher. Förändring sker snabbt i dagens arbetsliv med 

omorganisationer och krav på ökad effektivitet som sätter stor press på de anställda (Maslach 

och Leiter, 2001). Med bakgrund av detta undrar vi hur man på olika organisationer arbetar 

förebyggande mot utbrändhet. 

 

1.3 Syfte  

Studiens syfte är att beskriva och analysera fyra organisationers preventiva arbete med att 

förhindra utbrändhet.  
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1.4 Frågeställningar 

Våra frågeställningar är;  

• Hur bedriver de fyra undersökta organisationerna preventivt arbete för att förhindra 

utbrändhet?  

• Vad anser respektive personalansvarig vara orsaken till utbrändhet?  

• Vilka eventuella skillnader och likheter finns mellan de olika organisationerna 

gällande det preventiva arbetet och personalens mående? 

 

1.5 Begrepps definitioner 

• Stress - Vi har valt att i denna studie definiera begreppet stress utifrån en av de mest 

förkommande definitionerna i den vetenskapliga forskningen. Denna definition 

förklarar stress som ”vilket som helst stimulus eller påverkan på organismen som 

resulterar i kroppsliga funktionsförändringar” (Whärborg, 2002, s. 38).  

• Stimulus- ”varje upptäckbar påverkan på en organism från omgivningen” 

(Nationalencyklopedin, 1991, s. 256).  

• Stressor – En stressor är en yttre påverkan som t.ex. värme, kyla, högt arbetstempo 

m.fl. dvs. ett stimuli som åstadkommer en reaktion i kroppen. Vi har valt att själv 

förklara begreppet stressor utifrån våra egna uppfattningar och med grund i Hans 

Selyes definition (Whärborg, 2002).  

• Utbrändhet - Det finns många olika definitioner på själva begreppet utbrändhet vi har 

valt den motivering som vi tycker förklarar begreppet på det sätt vi tycker passar bäst i 

studien. Krauklis och Schenström (2001) förklarar begreppet på följande vis: 

”Utbrändhet är ett psykiskt smärtsamt tillstånd som utvecklats över lång tid (ofta flera 

år), som en följd av kronisk stress. Orsaken till stressen är en konstans, hög mental 

och/eller känslomässig belastning på arbetet, i hemmet eller på fritiden” (Krauklis & 

Schenström,  2001, s. 76).  

• Prevention -förhinder, förebyggande, kommer från latinska ordet praeve ´nio som 

betyder ”komma före” (Nationalencyklopedin, 1991). 

• Organisation – begreppet organisation kan ha olika betydelse, i denna studie har 

begreppet betydelsen ett företag eller förvaltning, denna definition är hämtad ur 

Nationalencyklopedin (1991). 
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1.6 Disposition 

 Kapitel 1 innehåller inledning, förförståelse, problemformulering, syfte, frågeställningar, 

definition av begrepp och disposition. I kapitel 2 beskrivs bakgrund till ämnet. Kapitel 3 

redogör för tidigare forskning. I kapitel 4 presenteras de teoretiska perspektiven. Metoden för 

denna studie redogörs i kapitel 5 under detta avsnitt beskrivs den vetenskapsfilosofiska 

positionen, litteratursökningen, urvalet av intervjupersoner, bearbetning av materialet samt 

hur analysen gått till. Reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten, samt etiska 

överväganden ingår. I kapitel 6 redovisas resultaten av de enskilda intervjuerna, detta följs 

upp av en analys av resultaten i kapitel 7. I kapitel 8 förs en diskussion kring resultaten 

relaterad till studiens frågeställningar. Kapitlet avslutas med metoddiskussion, teoridiskussion 

och förslag till fortsatt forskning.  
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2. BAKGRUND 
2.1 Utbrändhet 

Begreppet utbrändhet har använts i drygt tjugofem år i vetenskapliga sammanhang. I 

Skandinavien blev begreppet aktuellt i början av 1980-talet och blev mottaget med viss 

skepsis. Det har dock blivit mer allmänt accepterat efter tillkomsten av standardiserade 

mätinstrument och vetenskapliga studier. Det finns nu ca 6000 vetenskapliga artiklar och 

böcker kring ämnet utbrändhet (Bellaagh, Gustafsson och Hallsten, 2002).  

 

Perski (2002) menar att det är utbrändhet som ligger till grund för vanligt förekommande 

sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, infektionssjukdomar, mag-tarmsjukdomar och 

hudsjukdomar. Dessa utgör den största orsaken till förtidspensionering och 

långtidssjukskrivning idag. Det som var orsaken till t.ex. hjärtkärlsjukdomar för tio och tjugo 

år sedan (rökning, dålig kosthållning och för lite motion) har förändrats p.g.a. ändrade 

livsvillkor som medför ökad stressexponering. I dagens läge är missbruk av den egna tiden 

med stressammanbrott som följd en av de största riskerna för att dra på sig sjukdomar med 

långvarig sjukskrivning och eventuellt förtidspensionering som följd (a.a.). 

 

2.2 Samhällsdebatt  

Theorell (2003) gör ett inlägg i samhällsdebatten om den ökande stressen. Han beskriver att 

sjuktalen var ungefär lika höga i slutet av 80-talet som idag. Det försök till en sänkning av 

sjuktalen som gjordes under 90-talet med införande av karensdag och försämrad 

ersättningsnivå kan ha bidragit till den situation som råder idag. Ökningen av 

långtidssjukskrivningarna kan i viss mån bero på att människor tenderar att slita ut sig mer när 

de inte har råd att vara korttidssjukskrivna. Det är främst hos kvinnor anställda inom kommun 

och landsting man ser en markant ökning av långtidssjukskrivningar.  

 

I samhällsdebatten fokuserar man på stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet. Hur 

utbrändhet är relaterat till fysiska och medicinska fenomen är ännu inte fastställt. Men tydligt 

är att det står för en samlingsbeteckning för att man inte längre orkar engagera sig i sin vardag 

och man upplever sig förändrad som person. Utbrändhet är ett psykologiskt fenomen och kan 

endast mätas med psykologiska metoder samt intervjuer eller frågeformulär (a.a.). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Stress och utbrändhet 

Perski (1999) skiljer mellan negativ och positiv stress. Han skriver att efter forskning som 

gjorts på bl.a. råttor kunde man komma fram till att förutsägbarhet, kontroll och feedback var 

något som trots hög arbetsbelastning gjorde stressen till något positivt. Den faktor som tycktes 

vara mest avgörande om stressen ansågs positiv eller inte var graden av kontroll över 

krävande situationer. Socialt stöd var en annan faktor som man under senare forskning fann 

vara betydelsefull för stressnivån. Den tredje faktorn som påverkade våra reaktioner på stress 

var graden av passform och mening. Passar detta arbetssätt/levnadssätt in på mig som person 

(a.a.).  

 

I en kvantitativ studie som genomfördes på kvinnor inom den offentliga sektorn beträffande 

den psykosociala arbetsmiljön och stressymtom fann man en hög grad av stressrelaterad 

ohälsa bland kvinnorna. Hos dem som låg i riskzonen för utbrändhet beskrevs det som 

vanligare med låg kontroll, höga krav och bristande socialt stöd än för dem som inte låg i 

riskzonen. De saknade känslan av att bli sedda och kände sig ensamma på arbetsplatsen. Det 

sociala stödet utanför arbetsplatsen är då av extra stor vikt för dessa kvinnor. Idealet vore en 

arbetsplats där man regelbundet genomförde tester av den psykosociala arbetsmiljön för att 

sedan kunna förbättra villkoren gällande arbetsbelastning, känslan av kontroll över arbetet 

samt känslan av uppskattning som medarbetare (Blomkvist et al. 2002). 

 

Man upptäckte även att en grupp kvinnor i medelåldern (medelålder 48 år) led av en rad 

subjektiva symtom och hälsoproblem. Även gruppen som subjektivt sett inte befann sig i 

riskzonen hade allvarliga medicinska tillstånd. Blomkvist et al. (2002) menar att det finns ett 

stort behov av att regelbundna hälsokontroller i förebyggande syfte genomförs på kvinnor i 

denna ålder. Sådana kontroller borde följas upp med individuella insatser beträffande livsstil, 

kompetensutveckling och handledning. 

 

3.2 Orsak till utbrändhet 

I en nationell populationsstudie av nära 5000 personer har Hallsten (2005) funnit att nio 

procent av de undersökta visade tecken till utbränning. Han fann att utbrändhet var vanligare 

bland kvinnor än bland män och att det förekommer mer i tjänstemanna yrken än inom 

arbetaryrken samt mer inom staten än inom andra sektorer. De som visade tecken till 
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utbränning hade en svår arbetssituation och livssituation gemensamt. De hade också låg grad 

av kontroll över arbetstakt, svagt stöd och höga arbetskrav. Även en tidigare studie av 

Bellaagh, Gustafsson och Hallsten (2002) visade detta samt att faktorer som 

organisationsförändringar och konflikter på arbetsplatsen hade samband med utbrändhet. 

Stressrelaterad långtidssjukskrivning hade även det ett starkt samband med begreppet. 

Hallsten (2005) upptäckte även att dåliga relationer med familj och vänner var vanligare hos 

dem som visade tecken till utbränning än hos dem som inte hade det. Bellaagh, Gustafsson 

och Hallsten (2002) fann också att hemförhållandena spelade en stor roll för att förklara 

utbrändhet men att det aldrig var den enda orsaken. Hallsten (2005) menar att för att kunna 

behandla och arbeta preventivt mot utbrändhet är det viktigt att veta bakgrunden till att 

individen blivit utarbetad. Det vore av värde om man på organisationer började föra en 

diskussion kring orsaker till detta och hur man kan förebygga det. 

 

Maslach och Leiter (2001) skriver om hur vanligt det är att man tar för givet att orsaken till 

utbrändhet är individen och brister i karaktären hos denne. De hävdar bestämt att detta inte 

stämmer utan att det handlar om den sociala miljö där människor arbetar. Efter omfattande 

undersökningar har de konstaterat att utbrändhet är en följd av att det saknas utrymme för den 

mänskliga sidan av arbetet på arbetsplatsen. Det är arbetsplatsens struktur som formar 

samspelet människor emellan och sättet man utför sina arbetsuppgifter på. Undersökningarna 

har genomförts på tusentals anställda inom olika branscher i Nordamerika. Utbrändhet är 

knappast något nytt fenomen, men det har uppmärksammats mer och mer den senaste tiden. 

Förr trodde man att det var främst inom vårdyrken som personalen blev utbrända, men nu ser 

man att utbrändhet finns inom alla branscher. Att enskilda individer på en arbetsplats blir 

utbrända säger mer om deras arbetsförhållanden än om individen själv. Det är ett tydligt 

tecken på stora sociala missförhållanden på arbetsplatsen och det är alltså inte individen som 

behöver förändras utan arbetsmiljön (a.a.). 
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV 

4.1 Salutogenetiskt perspektiv  

I det salutogenetiska perspektivet frågar man sig ”Vilka faktorer bidrar till att man bibehåller 

hälsan?”, istället för att fråga ”Vad orsakade ohälsan?”. Man fokuserar på orsaken till 

välbefinnandet istället för tvärtom. Stressorer betraktas inte som något ont som måste 

bekämpas utan dessa anses även kunna vara positiva beroende på viken typ av stressor det 

anses vara och hur man kan hantera dessa (Antonovsky, 1987/1991).  

 

Det salutogenetiska perspektivet avvisar synsättet om människan som antingen frisk eller 

sjuk, istället ses människan på en skala från hälsa till ohälsa. Detta menar Antonovsky hindrar 

oss från att fokusera på människors sjukdomar i stället för att se på hela människans liv. Han 

menar att det salutogenetiska perspektivet kan leda till en djupare förståelse och kunskap 

kring människors livssituation och att detta förhoppningsvis kan leda till att man lättare kan 

hjälpa individen mot den hälsosammare polen på skalan (a.a.). 

 

4.1.1 Känsla av sammanhang - KASAM 

Antonovsky intresserade sig särskilt för hur det kom sig att vissa människor trots svåra 

motgångar klarar av dessa och t.o.m. kan växa och utvecklas genom dem. Han kom att 

utforma ett begrepp som förklarar varför vissa människor klarar av dessa situationer bättre än 

andra, känsla av sammanhang (KASAM). Detta begrepp består av tre huvudkomponenter. 

Antonovsky genomförde 51 djupintervjuer och kom efter dessa fram till att begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet var komponenter som personer med hög KASAM hade höga 

värden på (Antonovsky, 1987/1991).  

 

4.1.1.1 Begriplighet 

Denna komponent syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre påverkan som 

begripliga d.v.s. information som är sammanhängande, tydlig och strukturerad. En människa 

med hög känsla av begriplighet förväntar sig att upplevelser som han/hon möter i framtiden är 

förutsägbara eller om de kommer som överraskningar i varje fall går att begripa och förklara. 

Upplevelserna behöver dock inte vara av de positiva slaget, död, krig, sjukdom och 

misslyckanden kan förekomma men man lyckas även göra dessa händelser begripliga 

(Antonovsky, 1987/1991). 
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4.1.1.2 Hanterbarhet 

Till vilken grad man upplever att man har förmåga att hantera den yttre påverkan man 

dagligen stöter på är grunden till komponenten hanterbarhet. Har man resurser som människa 

eller kan få hjälp av släktingar, vänner, bekanta m.fl. som man kan räkna med och lita på, för 

att ta itu med de situationer man sätts inför. Har man en hög känsla av hanterbarhet känner 

man sig inte som ett offer för omständigheterna eller att livet är orättvist. När olyckan är 

framme kommer man klara av detta ändå (Antonovsky, 1987/1991).  

 

4.1.1.3 Meningsfullhet 

Den tredje och sista komponenten är meningsfullhet och denna komponent kallar Antonovsky 

för motivationskomponenten. Antonovsky fann under sina djupintervjuer att människor med 

en stark KASAM har områden i livet som känns viktiga och som de engagera sig i. Människor 

med väldigt låg KASAM har tvärt emot inget som engagerar dem och som ger dem en 

meningsfull tillvaro. 

 

Dessa tre komponenter är alltså stommen i begreppet KASAM. Att de tre komponenterna 

måste vara lika starka för att personen i fråga ska ha en stark KASAM är inget måste. Dessa 

tre delar går dock hand i hand, det är t.ex. ovanligt att en person har en hög känsla av 

meningsfullhet men samtidigt låg känsla av begriplighet o.s.v. Den komponent som 

Antonovsky kom fram till var viktigast för att den totala känslan av sammanhang skulle vara 

stark var meningsfullheten. Att ha något i livet som sporrar en och får en att vilja leva är det 

som är viktigast (Antonovsky, 1987/1991). 

 

4.1.1.4 Arbetets påverkan  

I ungdomsåren kan man i bästa fall uppnå en provisoriskt stark KASAM men det är 

framförallt i det tidiga vuxenlivet som ens KASAM blir mer definitivt. De flesta vuxna 

arbetar, de spenderar därför mer än hälften av sin vakna tid på arbetet, och det är just därför 

arbetet som i det tidiga vuxenlivet till stor del formar ens KASAM. Efter det att ens KASAM 

blivit mer definitivt, alltså när den tidiga vuxenåldern är förbi, så är denna inte lika lätt att 

förändra. Antonovsky menar dock att det går att förändra men att denna förändring vanligtvis 

är till det sämre. En person med svagt KASAM kommer, om någon skillnad överhuvudtaget 

sker, troligtvis få ett ännu svagare KASAM ” ”förloraren” fortsätter att förlora, och livet blir 

allt mer kaotiskt, ohanterbart och meningslöst” (Antonovsky, 1987/1991, s.154). Arbetet 

formar alltså den unge vuxnas KASAM och kan i vissa fall förändra det redan konstanta 
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KASAM hos äldre vuxna. Att arbetet har en inverkan på graden av KASAM, antingen genom 

att sänka, bibehålla eller i sällsynta fall höja, är Antonovsky dock övertygad om.  

 

Graden av påverkan för KASAM i arbetet beror på personens privatliv. Om personen i fråga 

har personliga erfarenheter som överskuggar betydelsen av dennes roll i arbete så påverkar 

inte arbetet dennes grad av KASAM, utan det är då de personliga erfarenheterna som gör 

detta. Antonovsky tar ett exempel med en person som är handikappad och detta handikapp 

kan då vara viktigare i livet än vad arbetet är och inverkar därför mer på dennes KASAM. 

Likaså diskuterar Antonovsky kring den allt vanligare attityden att arbetet bara är något 

nödvändigt ont som görs endast för att tjäna pengar och att man inte förrän arbetet är slut 

beger sig ut för att leva sitt liv. För de personer som har denna tanke kring arbetet blir inte 

heller påverkan av KASAM från arbetets sida lika påtaglig (a.a.). 

 

Antonovsky beskriver hur arbetsplatsen kan medverka till påverkan av enskilda individers 

KASAM grad.  Påverkan sker genom de tre huvudkomponenterna i begreppet KASAM: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Känslan av begriplighet på arbetsplatsen stärks genom förutsägbarhet och i detta är 

arbetsgruppens sociala relationer viktiga. Finns det gemensamma värderingar, en känsla av 

gruppidentitet och tydliga förväntningar, så kommer arbetsgruppens stämning präglas av 

förutsägbarhet, vilket leder till högre begriplighet (a.a.) 

 

Avgörande för känslan av hanterbarhet är upplevelsen av rätt arbetsbelastning, d.v.s. att 

arbetet förser oss med den miljö och utrustning som vi tror oss behöva för att utföra vårt 

arbete alltså att sociala och organisatoriska resurser ställs till den anställdes förfogande. Det 

som kan störa känslan av hanterbarhet är ofta överbelastning utan möjlighet till vila och 

återhämtning. Även underbelastning kan vara en orsak till att känslan av hanterbarhet sjunker, 

detta kan hända om man sällan eller aldrig får möjlighet att använda sin förmåga och sin fulla 

kapacitet, detta medför att man inte får någon tilltro till att världen är hanterbar (a.a.). 

 

  
De arbetsförhållanden som befrämjar meningsfullheten i arbetet är främst att man känner 

glädje och stolthet i sitt arbete samt att man har frihet att själv bestämma över sin situation. 
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Om dessa två förutsättningar finns på arbetsplatsen kommer man förmodligen känna en stark 

känsla av meningsfullhet (a.a.). 

 

4.1.1.5 Terapeutisk påverkan 

KASAM kan även förändras genom terapeutisk hjälp. Det finns tre olika sätt att åstadkomma 

denna förändring. Två av dessa metoder bidrar endast med kortvariga förändringar men den 

tredje kan bidra till mer ihållande förändringar. Denna förändring som är mer långvarig kräver 

att terapeuten hjälper klienten att omtolka dess livserfarenheter samt att hjälpa till att hitta vad 

i dennas liv som skulle kunna verka som KASAM förhöjande erfarenheter. Den bästa effekten 

för denna förändring är om terapeuten under en längre period har kontroll över klientens 

livssituation, som t.ex. på ett behandlingshem. Antonovsky drar även paralleller till 

experiment som gjort på industrier, där alltså ledningen kan kontrollera arbetarnas arbetsliv 

och kanske skapa KASAM förhöjande erfarenheter (Antonovsky, 1987/1991). 

 
 

4.2 Stressteori 

Perski (1999) skriver om stress och utbrändhet, och han menar att reaktionerna på stress kan 

liknas med reaktionerna vi får när vi känner oss hotade. Vårt val av stressreaktionen beror på 

hur vi uppfattar hotet. Vi väljer då mellan kamp, flykt eller spela död reaktioner. Väljer vi 

kampreaktionen höjs energiförbrukningen i våra muskler, syre tillförs genom att andningen 

blir snabbare och blodcirkulationen ökar. Ansiktets, nackens och bröstkorgens muskler spänns 

till skydd emot skada. Kroppens matsmältning och reproduktion avstannar då det är fråga om 

kamp mellan liv eller död. Om vi istället väljer flyktreaktionen så är detta kroppsligt sett 

mycket likt kampreaktionen, skillnaden är att musklerna ifrån midjan och neråt nu spänns 

istället. Detta för att vi ska kunna fly så snabbt som möjligt. Om vi antar att våra chanser att 

lyckas fly eller besegra en kamp är obefintliga intar vi istället spela död reaktionen. Denna 

reaktion liknar en kraftig avaktivering av kroppens nervsystem. Dessa stressprogram som 

finns i kroppen för att hantera fara utvecklades för att man i korta situationer skulle hantera 

stress. När man utsätts för stress dagligen så består faran mycket längre och stressreaktioner 

likaså, detta kan leda till olika former av stressjukdomar (a.a.).  

 

Perski (2002) menar att det ideala livet består av tre delar: det aktiva livet (arbetet, 

handlandet), sömnen och det meditativa livet (ett liv i begrundan , tänkandet, viljan). I dagens 

läge verkar det finnas en fixering vi det aktiva livet som knappast är hälsosam. Det verkar 
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som att människan behöver två perioder av återhämtning och en period av aktivt liv för att 

fungera som bäst.  

 

Perski (2002) tar upp flera faktorer som kan ha inverkan på det förebyggande arbetet mot 

utbrändhet, egenkontroll och socialt stöd är två av dem. Egenkontroll är viktigt för känslan av 

att man kan påverka sin situation. När det sker en förändring i livet som medför höga krav och 

om man inte har möjlighet att förutse vad som kommer att ske, försöker man skaffa kontroll 

över situationen med alla medel (t.ex. genom att arbeta övertid). Det kan resultera i en ökad 

stress och om den blir långvarig kan detta leda till utbrändhet. Några faktorer som avsevärt 

styrker den egna kontrollen är: god framförhållning, delaktighet i beslutsprocesser, adekvat 

utbildning och personliga färdigheter för arbetet samt feedback från exempelvis kollegor. 

Socialt stöd är en viktig faktor i det preventiva arbetet mot utbrändhet. Det har visat sig att de 

anställda som varit med om en pressad arbetssituation men ändå klarat denna påfrestning väl 

är de som haft bra socialt stöd. De resurser som människan behöver för att klara ett aktivt och 

stundtals påfrestande liv är många. Det som krävs är bl.a. känslan av att man har kontroll över 

sin livssituation, att ha stöd och kärlek, att få adekvat ersättning för det man engagerar sig i 

och ha tid för återhämtning. Det är också viktigt att ha en meningsfull och givande fritid 

(a.a.). 

 

Perski (1999) beskriver ett stresshanteringsprogram som innehåller fyra viktiga delar dessa är: 

muskulär och mental avslappning, hantera hotet, minska utsattheten och påverka den yttre 

situationen. 

 

4.2.1 Muskulär och mental avslappning 

För att minska den fysiska upp- och nedvarvningen krävs det en avspänningsmetod. Denna 

bör innehålla andning, uppmjukning av muskler, motion och avslappning. Meditation är det 

bästa sättet för mentalavslappning (Perski, 1999). 

 

4.2.2 Hantera hotet 

Att hantera det hot som kan eller ger upphov till stressrektionen är viktigt. Detta bör göras 

tillsammans med andra som är i samma situation, gruppledare eller terapeut. Det behövs 

någon som kan hjälpa till att få insikt i problemet och med insikt ökar kontrollen och hotet 

minskar (Perski, 1999).  
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4.2.3 Minska utsattheten 

Detta görs genom regelbunden och tillräcklig sömn, regelbundna och sunda måltider, motion 

samt återhållsamhet från nikotin och alkohol. Kanske behövs även kontakt tas med psykolog, 

psykiater, kuratorer, eller stödgrupper (Perski, 1999). 

 

4.2.4 Påverka den yttre situationen 

Perski menar att i vissa fall räcker det inte att bara individen ändras utan att även den yttre 

verkligheten måste förändras. Detta kan man göra genom att inrikta sig på den närmaste 

omgivningen i arbetet, familjen eller annat som kan ha en betydelse (Perski, 1999). 

 

 

4.3 Modell för förebyggande arbete mot utbrändhet på organisationsnivå 

Krauklis och Schenström (2001) skriver bl.a. om hur man kan förebygga utbrändhet på 

arbetsplatsen. De menar att det goda förtaget präglas av goda relationer, vi-anda, trivsel, 

kamratskap och samhörighetskänsla. Varje enskild medarbetare känner ansvar för sina 

uppgifter och har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Initiativ och kreativitet är något 

arbetsledningen uppmanar till samtidigt som även kreativa medarbetare får göra misstag. 

Arbetsmiljön på den ”goda” arbetsplatsen är öppen, var och en av de anställda ska känna att 

de vågar berätta för cheferna och andra berörda om hur man mår och hur man upplever sin 

arbetssituation. 

 

För att åstadkomma en trivsam arbetsmiljö är det arbetsledningens uppgift att utveckla en 

strategi för hur det förebyggande arbetet mot utbrändhet ska se ut. Det är viktigt att ledningen 

skaffar sig kunskaper om stress och utbrändhet och arbetar aktivt med frågan i 

ledningsgruppen så att denna blir del av det dagliga arbetet. Den metod företaget väljer att 

använda sig av i det förebyggande arbetet ska klart och tydligt framkomma till alla anställda. 

Denna bör bearbetas och diskuteras på företagets samtliga nivåer och anpassas till den lokala 

arbetsplasten specifika förhållanden, detta för att de förebyggande åtgärderna ska bli en 

angelägenhet för både ledningen och de anställda (Krauklis & Schenström 2001).  

 

Personalmöten är en viktig del för att förebygga utbrändhet, dessa skall vara regelbundna och 

arbetsledaren ska vara lyhörd för att här kunna fånga upp signaler för aktuella problem. 

Ledaren bör uppmuntra personalen att föra fram sina synpunkter och bör dokumentera det 

som sägs och se till att detta följs upp. Medarbetarsamtal är en annan viktig stöttepelare för 
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det förebyggande arbetet och det är viktigt att medarbetarens upplevelse av stressnivån och 

det sociala klimatet tas upp (a.a.). 

 

Krauklis och Schenström (2001) tycker det är viktigt att trycka på ledningens ansvar för 

stressnivån och sjukskrivningsantalen inom organisationen. Det är ledningens uppgift att följa 

upp beslut och kontrollera att effekterna blev som de var avsedda. Det är även ledningens 

ansvar att skapa förutsättningar för att höja arbetsledarens kompetens när det gäller 

kommunikativ förmåga, konflikthantering, vaksamhet på stressignaler etc. Arbetsledaren i sin 

tur har nyckelrollen för att fånga upp signaler av personalen. Det är därför mycket viktigt att 

denna mår bra och trivs med sitt arbete både för att kunna fånga upp signaler men också för 

att verka som ett gått föredöme. 

 

Företaget behöver ha ett system som regelbundet fångar upp signaler om skadlig stress på 

olika nivåer i organisationen. Regelbundna mätningar bör göras i hela organisationen kring 

stressnivån.  Denna mätning kan göras genom t.ex. enkätundersökningar. Det mest effektiva 

sättet att få fram tillförlitliga resultat på mätningarna är att kombinera enkätundersökningen 

med blodprov. Detta blodprov har då som avsikt att mäta stresshormonsnivåerna. Att ta 

blodprov på en arbetsplats en gång i månaden menar de dock kan bli komplicerat (a.a.). 
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5. METOD 
5.1 Vetenskapsfilosofisk position 

Den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska positionen är den som valts för denna kvalitativa 

studie. Hermeneutiken syftar till att tolka texter för att nå en så uttömmande förståelse som 

möjligt av textens mening. Det är av stor vikt enligt hermeneutiken att forskaren själv är 

tydlig med sin egen förförståelse av det som skall studeras innan studien påbörjas. Eftersom 

detta i hög grad påverkar vår förståelse av en text är det viktigt att redan från början vara 

medveten om och dokumentera förförståelsen. För att sedan kunna gå tillbaka och bedöma om 

genomförda intervjuer tillfört studien något utöver detta (Kvale, 1997). 

 

5.2 Kvalitativ intervjustudie  

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med enskilda intervjuer på 30 till 60 minuter. 

Vi var ute efter att få djupare och längre svar än de vi förmodligen hade fått om vi genomfört 

en kvantitativ studie. Den kvalitativa intervjun anser vi är den bästa metoden för att få fram de 

svar och den information som vi söker. Intervjun är mer än ett vanligt samtal mellan två 

personer, det är ett samtal som har ett syfte och en struktur. Forskaren definierar och 

kontrollerar situationen genom att presentera ämnet och kritiskt följa upp svaren som ges 

(Kvale, 1997).  

 

5.3 Arbetsfördelning 

Vi valde att genomföra denna studie tillsammans då vi på förhand visste om att vi ville 

undersöka samma sak. Vi har tillsammans formulerat abstract, inledning, resultat, analys och 

diskussion. Vi har delat upp metod, teori, tidigare forskning och bakgrund så att vi även 

kunnat arbeta självständigt periodvis. Vi har noggrant läst och korrigerat varandras arbete 

innan det godkänts som en del av uppsatsen. Förarbete såsom litteratursökning och att 

organisera de fyra intervjuerna har utförts gemensamt. Vi har båda varit huvudintervjuare och 

bisittare för två intervjuer var samt transkriberat materialet till lika delar.  

 

5.4 Litteratursökning  

Litteratursökningar gjordes i Stockholms universitets bibliotekskatalog, Arbetslivsinstitutets 

bibliotekskatalog samt databasen LIBBRIS. Sökorden vi använde oss av var: utbrändhet, 

stress, preventivt arbete och utmattningssyndrom. Övrigt har vi studerat vilka som refererats 

till av tidigare forskning i ämnet.  
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5.5 Urval av intervjupersoner 

Vi har valt att göra ett strategiskt urval. Malterud (1998) beskriver det strategiska urvalet som 

en i allmänhet god utgångspunkt för den kvalitativa uppsatsen då målet är att förstå snarare än 

att förklara. Ett slumpmässigt urval skulle kunna hota kunskapens giltighet. Med strategiskt 

urval menas att man vid valet av intervjupersoner beaktar vem som bäst skulle kunna besvara 

eller belysa studiens frågeställningar (a.a.). Till denna studie valdes fyra personer med bl. a. 

ansvar för personalfrågor på fyra olika organisationer; ett privat företag, ett universitet, en 

stadsdelsförvaltning och en hemtjänst.  

 

När det gäller valet av intervjupersoner beskrivs tre allmänna råd; välj främlingar, ett litet 

antal och personer som inte är subjektiva experter (Esaiasson, Oscarsson och Wängnerud, 

2003). Problemet med att intervjua personer som man känner är enligt Esaiasson et al. (2003) 

att det riskerar att bli en sämre intervju då man tar mycket för givet och kanske inte frågar om 

sådant som man tror sig redan veta svaret på. Det kan vara svårt att upprätthålla en 

vetenskaplig distans till någon man redan känner. Vi fann våra intervjupersoner genom våra 

respektive kontaktnät men valde att i första hand intervjua personer som vi inte kände sedan 

tidigare. Ett undantag var chefen för hemtjänsten som en av oss är sedan tidigare bekant med, 

det kan poängteras att det inte rör sig om en vänskapsrelation utan en arbetsrelation. Vi löste 

detta genom att den andra fick hålla i den intervjun.  

 

Vi intervjuade ett litet antal (fyra personer) även om det är ett mindre antal än det Esaiasson et 

al. (2003) förordar nämligen femton personer plus minus tio. Även det sista rådet försökte vi 

följa genom att inte välja att intervjua några experter på området utan istället de som arbetar 

med personalfrågor i allmänhet.  De personer som intervjuades kan inte kallas för subjektiva 

experter även om de är chefer på sina respektive enheter så är ingen av dem är expert inom 

området stress och utbrändhet. 

 

5.6 Datainsamlingen – intervjuernas genomföranden 

Intervjuerna genomfördes vid fyra olika tillfällen. Längden på de olika intervjuerna varierade 

från 35 minuter till 1 timme. Då vi använde oss av samma intervjuguide till alla intervjuade så 

berodde denna variation på hur mycket intervjupersonerna pratade vid varje fråga. 

 

Tre av intervjuerna spelades in på bandspelare för att underlätta vid senare transkribering och 

analysering. Den fjärde intervjun spelades dock inte in då intervjupersonen själv inte ville 
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detta. Kvale (1997) tar upp problematik som uppkommer i samband med att inte spela in 

intervjuerna. Han menar att man inte riktigt kan lita på forskarens minne och att detaljer från 

intervjun då går till spillo. En intervju som inte blir bandad avfärdas ofta som subjektiv och 

tendentiös, skriver Kvale. Vi beaktade dessa nackdelar innan vi tackade ja till intervjun, och 

vi valde att lösa problemet genom att bisittaren antecknade vad som sades så noggrant som 

möjligt. Vi tror att denna intervju trots saknaden av inspelning blir trovärdig då vi var 

förberedda på att en av oss skulle anteckna och att vi därför var särskilt noggranna med att vi 

uppfattat vad som sades. Att vi dessutom är två spelar en stor roll, vi kunde nu tillsammans 

komma ihåg vad som sades i intervjun och detta tror vi fyller ut en del av de eventuella 

luckor. Vi skrev även rent intervjun direkt efter själva intervjutillfället för att på det sättet ha 

intervjun färsk i minnet, om något skulle ha fallit bort. 

 

Strukturen för intervjuerna inspirerades av Kvales ram för intervjuer. Han menar att 

intervjupersonen bör få en bakgrundsbeskrivning till intervjun innan själva intervjun startar. 

Här presenteras syftet med intervjun, syftet med användning av bandspelare samt om 

intervjupersonen har några frågor. Intervjuerna avslutades följaktligen som Kvale 

rekommenderar, med att frågan ställdes till intervjupersonen om denne hade något mer att ta 

upp eller fråga om. Den intervjuguide som användes under intervjuerna var halvstrukturerad 

med öppna frågor. Detta för att intervjuaren ska få en struktur att hålla sig efter och för att 

denne ska kunna ställa de följdfrågor och frågor som dyker upp under samtalets gång utan 

hinder i en fast intervjuguide.  Frågorna som låg till grund i intervjuguiden var formade både 

tematiskt och dynamiskt. Kvale förklarar dessa begrepp som följande; ”Varje intervjufråga 

kan bedömas både tematiskt och dynamiskt: tematiskt med hänsyn till dess relevans för 

forskningsämnet och dynamiskt med hänsyn till det mellanmänskliga förhållanden i 

intervjun.”(Kvale, 1997, s.121). Frågorna i intervjuguiden gjordes främst utifrån dess relevans 

till ämnet och formulerades sedan om till en mer dynamisk karaktär.  

 

5.7 Databearbetning, analys och tolkning 

Innan transkriberingarna utfördes kom vi överens om att inte skriva ordagrant vad 

intervjupersonerna sade. Vi har alltså inte tagit med sådant som ”eh”, ”öh”, harklingar och 

dylikt. Däremot har skratt och längre pauser tagits med, dessa har markerats med ordet paus 

inom parantes medan kortare pauser angivits med tre punkter. Då personerna avbryter eller 

pratar samtidigt så markeras dess ord inom []. Vi valde att göra på detta sätt av främst etiska 

skäl då vi åtagit oss att sända kopior av utskrifterna till respektive intervjuperson. Vi håller 
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helt med Kvale om att personen ifråga kan bli sårad med tanke på att talspråk kan te sig 

mycket osammanhängande och förvirrat i skrift. Han menar att beroende på syftet med 

intervjun kan forskaren tänka över hur exakt transkriberingen bör vara. Om intervjuerna syftar 

till att ge en allmän uppfattning om intervjupersonernas åsikter är det acceptabelt och även 

önskvärt med viss redigering och omformulering. Speciellt om analysen ska ske genom 

koncentrering av meningen i det sagda. Ska utskriften däremot fungera som material för 

exempelvis psykologisk analys är det desto viktigare med en exakt och ordagrann 

transkribering (Kvale, 1997).  

 

Vi har analyserat våra resultat utifrån Giorgis fenomenologiska analys beskriven av Malterud 

(1998). Giorgis rekommendation är att analysen utförs i fyra faser; helhetsintrycket, 

meningsbärande enheter, kondensering och sammanfattning. Fas ett handlar om att bekanta 

sig med materialet och söka efter teman. Vi läste båda två noggrant igenom resultaten och 

hittade olika teman som efter diskussion resulterade i; orsak till utbrändhet, hälsa, 

samhörighet, psykosocialt klimat, vägledning och kompetensutveckling.  

 

Fas två handlar om att hitta och markera meningsbärande enheter i texten, för att därefter 

systematisera dem m.a.o. kodning. Detta görs med de teman som först hittades i åtanke, då 

kanske man finner att två eller tre tema representerar samma sak. Detta hände oss och vi valde 

att slå ihop fyra teman till två. Kodandet kan ske på olika vis, ett sätt är att rent fysiskt 

markera text med olika färger och klippa ut med sax ur råmaterialet. Vilket vi tog fasta på och 

gjorde på det viset (a.a.).   

 

Fas tre innebär att forskaren går igenom det kodade materialet och väljer ut det viktigaste för 

studiens syfte. Därefter kondenserar och förtätas materialet genom att en abstraherad 

beskrivning utförs (a.a.). Vi gick tillsammans igenom allt kodat material och sammanfattade 

det vi fann mest intressant under våra fem teman.  

 

I den fjärde fasen ska en sammanfattning som kan sägas förmedla intervjupersonernas röster 

och inge läsaren tillit. Forskaren måste bedöma om de lösryckta avsnitten ger en 

tillfredsställande beskrivning av det sammanhang de ursprungligen var en del av. Det är då en 

god idé att gå tillbaka till det ursprungliga materialet för att dubbelkolla att sammanfattningen 

verkligen speglar den intervjupersonen sade. När detta utförts är det dags att hitta citat som 

speglar det som beskrivs i texten (a.a.). Vi jämförde våra kodningar och sammanfattningar ett 
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antal gånger med det ursprungliga materialet för att vara säkra på att det vi sammanfattat 

stämde överens med vad våra intervjupersoner sagt och menat. Därefter bestämde vi oss för 

vilka citat som skulle användas under de olika temana.  

 

5.8 Reliabilitet  

Kvale (1997) menar att reliabiliteten syftar till att mäta forskningsresultatens tillförlitlighet.    

Något som i stor grad kan påverka denna tillförlitlighet är om omedvetet ledande frågor varit 

mest framträdande i de intervjuer som ligger till grund för resultanten. Medvetet ledande 

frågor kan däremot vara lämpade i den kvalitativa forskningen för att pröva tillförlitligheten i 

intervjupersonens svar. Kvale menar att det faktiskt används för lite medvetet ledande frågor i 

den kvalitativa forskningen idag. Intervjuguiden som användes som stöd vid intervjuerna var 

ej utformad med medvetet eller omedvetet ledande frågor, detta för att denna skulle vara så 

öppen som möjligt så att respektive intervjuperson kunde svara fritt. Det var sedan upp till 

intervjuaren vid varje intervju att fylla ut med följdfrågor. En del av de följdfrågor som 

ställdes var medvetet ledande för att just testa intervjusvarens tillförlitlighet. 

 

Kvale (1997) skriver även om vikten att säkerställa transkriberingens reliabilitet. Han menar 

att en och samma intervju kan skrivas ner på många olika sätt och att det då är en fråga om 

tolkningar. Transkriberingen delades upp lika mellan bägge författare och för att undvika 

alltför många fria tolkningar av vad som sades under intervjuerna så lyssnade båda författarna 

noggrant igenom samtliga inspelningar på intervjuerna för att säkerställa att inget missats eller 

missförståtts. I nästa steg tolkade var och en av författarna den transkriberade texten, så att 

påverkan av varandra var minimal. På detta sätt kan tolkningar och transkriberingar bättre 

säkerställas vara tillförlitliga.  

 

5.9 Validitet  

Enligt Malterud (1998) handlar validiteten om kunskapens giltighet och att ifrågasätta denna. 

För att kunna besvara hur giltig vår kunskap om ett fenomen är måste man se till vad 

problemet gäller och om man har använt sig av relevanta begrepp och kartläggningsmetoder 

för att få fram ett giltigt resultat. Krav ställs på ett logiskt sammanhang alltså en röd tråd 

genom arbetet, från problemställning, metoder och teorier till resultat. Avgörande för 

validiteten är att metoden bestäms av problemställningen och inte tvärtom. Även Kvale 

(1997) beskriver detta, frågorna Vad? och Varför? ska besvaras innan man börjar tänka på 

Hur? frågan.  Vi hade inte bestämt oss för vilken metod vi skulle använda oss av innan vi 
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kommit fram till vår problemställning och syfte. När väl detta var avklarat ansåg vi båda att 

det bästa sättet för att få fram ett intressant resultat var att använda oss av kvalitativ metod. Vi 

lade ner mycket tid på att diskutera teorierna vi valt och senare även deras koppling till 

resultatet därför upplever vi nu att det finns en röd tråd genom hela rapporten.  

 

Enligt Malterud (1998) kan validering under en intervju t.ex. utföras genom att man frågar 

intervjupersonen: Har jag uppfattat rätt att du menar....? Detta sätt leder till en gemensam 

förståelse av det som sägs under intervjun. Vi försökte båda ställa den typen av frågor under 

intervjuernas gång, men vi hade kunnat göra det i större utsträckning för en ännu bättre 

förståelse.  

 

Ett ytterligare sätt att validera är att sända en utskrift av transkriberingen till den intervjuade 

för eventuell korrigering och godkännande (a.a.).  Vi valde att först skicka ut vår 

intervjuguide samt vårt syfte och studiens frågeställningar för att intervjupersonerna skulle 

vara förberedda på vad intervjun skulle handla om. Efter intervjun fick respektive person 

utskriften av transkriberingen för att klargöra att inga oklarheter uppstått.  

 

Kvale (1997) menar att det inte finns någon osviklig metod för att säkerställa validiteten men 

att forskaren måste göra sitt yttersta för att under hela forskningsprocessen ständigt 

kontrollera resultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. Genom att bl. a. planera sin 

studie på ett adekvat sätt och den metod som används, kontrollera att teorin kan knytas an till 

resultaten, försöka uppnå god kvalitet på intervju och en giltig översättning från talspråk till 

skrift kan detta uppnås. Vi har försökt arbeta utifrån detta och så långt som möjligt 

eftersträvat en dylik kontroll av varje fas i studien.  

 

5.10 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet i en studie syftar enligt Esaiasson et al. (2003) till att resultanten skall 

kunna generaliseras. Malterud menar att själva begreppet generaliserbarhet kan leda till 

orealistiska förväntningar på studien. Att studier ger resultat som är allmängiltiga menar hon 

sker mycket sällan. Då intervjupersonerna för denna studie ej valts ut slumpmässigt utan 

genom ett strategiskt urval så går resultaten för studien ej att generalisera. Då syftet med 

studien bl.a. är att öka kunskapen kring några organisationers förebyggande arbete emot 

utbrändhet och ej hur alla organisationer arbetar, så är generaliserbarheten ej av så stor vikt.  
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5.11 Etiska överväganden  

Malterud (1998) menar att kvalitativ forskning innebär möten mellan människor och att detta 

medför att forskaren som använder denna metod bör vara bekant med de etiska krav som 

finns. I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer legat till grund för de 

etiska övervägningarna (Esaiasson et al., 2003). Informationskravet har efterföljts genom att 

ett brev skickats till varje intervjuperson, där syfte med studien, upplägg för intervjun samt 

förutsättningar för medverkan pressenterats. Samtyckekravet betyder att intervjupersonerna 

alltid ska ge sitt samtycke till att delta i undersökningen. Kvale (1997) menar att detta 

samtycke kan göras både skriftligt och muntligt. I denna studie bekräftades detta samtycke 

muntligt vid kontakt med intervjupersonerna innan intervjutillfället. Konfidentialitetskravet 

innebär att de privata data som kan avslöja intervjupersonens identitet ej ska framkomma i 

studien. Detta krav säkerställdes genom att fingerade namn och arbetsplatser användes i både 

den publicerade materialet samt i transkriberingar och arbetskopior. De ljudinspelningar som 

legat till grund för transkriberingarna raderades direkt efter materialet var bearbetat. 

Nyttjandekravet har även tillämpats genom att intervjupersonerna informerats om att studien 

kommer att finnas tillgänglig på socialhögskolan samt att de intervjupersoner som önskar en 

kopia kan erhålla en sådan (Esaiasson et al., 2003). 
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6. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras de personer som intervjuats och respektive organisation. Därefter 

redovisas resultat av hur de fyra olika organisationerna arbetar förebyggande emot utbrändhet 

och hur de ser på orsaken till denna problematik. Vi har tolkat att personalansvariga på 

respektive organisation uttryckt att hälsa, samhörighet, psykosocialt klimat, vägledning och 

kompetensutveckling är de huvudsakliga aspekterna i det förebyggande arbetet mot 

utbrändhet. Därför har dessa aspekter blivit rubrikerna för våra teman i denna studie. 

 

6.1 Presentation  

Lena arbetar som enhetschef för hemtjänsten i en av Stockholms stadsdelar, hon har ca 30 fast 

anställda och en del extrapersonal. Lena ansvarar bl. a. för att allt fungerar som det ska både 

med personal och vårdtagare, rekrytering av personal samt personalplanering.  

 

Inger arbetar som personalkonsulent på ett universitet i Sverige. Det är cirka fem till sextusen 

anställda på institutionen. Förr arbetade Inger med arbetsmiljöfrågor men arbetar nu på en 

mer övergripande nivå med utbildningar rörande arbetsmiljön och rehabilitering. Inger har 

även ansvar för att skapa en enighet i arbetsmiljöområdet på alla universitetets institutioner.  

 

Britt arbetar som chef för personalenheten på en stadsdelsförvaltning i Stockholm. I 

stadsdelen finns ca 1300 tillsvidareanställda, i byggnaden där Britt arbetar finns ca 150 

anställda. Britt är ansvarig för personalfrågorna som t.ex. löner, personal 

rekrytering/avveckling, omplaceringar och rehabilitering.  

 

Mats arbetar som personalansvarig på ett privat f.d. familjeföretag i Stockholm med ett 

hundra anställda. På företaget finns både tjänster som är fysiskt krävande och tjänster där man 

mestadels är stillasittande.  

 

6.2 Orsak till utbrändhet  

Britt menar att en stor orsak till att människor blir utbrända kan vara att man utöver ett arbete 

med hög belastning och många stressfaktorer även har det svårt hemma. Det kan vara just 

blandningen av stress på arbetet och stress hemifrån som kan få en person att närma sig 

utbrändhet, tror Britt. ” Ja, alltså det man ser tror jag är att det blir en mix, man kanske orkar 
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en hög stress så länge privatlivet fungerar bra. Men sen behöver det bara hända något litet så 

blir det för mycket och jag tror att det är ofta man ser de situationerna.”(Britt). 

Även Lena och Inger tror att när det blir motgångar både på arbetsplatsen och i hemmet så är 

risken stor att följden blir utbrändhet.  

 
Jag tror att det väldigt sällan handlar om en orsak. När jag träffar en anställd och börjar nysta i 

hur det ser ut är det sällan det bara handlar om en enda sak. Men det är klart det har hänt att det 

varit en orsak som t.ex. skilsmässa. Men allra oftast är det sammansatt, det är flera olika delar i 

en persons upplevelse. Det man har med sig i bagaget formar en. (Inger). 

 

Lena, Britt och Inger är ense om att det är individuellt hur mycket man orkar med innan man 

bryter ihop. Lena talar om att det också kan höra ihop med vad man har för tidigare bakgrund 

och hur känslig man är för olika typer av situationer. Men sen att det är väldigt individuellt. 

Alltså det kan skilja, t.ex. en skilsmässa kan du kanske gå igenom jättebra men jag kanske inte 

klarar det utan det blir en katastrof för mig. Vi har jätteolika referenser och klarar oss olika. 

(Lena). Lena tror att det ibland kan vara svårt att skilja arbetet från privatlivet då man som 

vårdbiträde kommer nära vårdtagaren. Det är då viktigt att man är medveten om detta och inte 

engagerar sig för mycket. Britt menar att det är upp till individen att säga ifrån när det blir för 

mycket på arbetet och sedan upp till enhetschefen att göra något åt situationen. 

 

Mats anser att en orsak till utbrändhet ligger i företagets bemötande vid nyanställning. Han 

menar att den första perioden på arbetsplatsen är bland det viktigaste, blir det inte rätt där så 

är det svårt att rätta till senare.  

 

6.3 Hälsa 

På hemtjänsten är det relativt hög sjukfrånvaro, den består främst av långtidssjukskrivna. 

Detta tror Lena kan bero på att det är en hög medelålder på arbetsgruppen, ca fyrtioåtta år. Det 

är mycket förslitningsskador till följd av det tunga arbetet men även sådana åkommor som 

ofta drabbar kvinnor i övre medelåldern. Sjukskrivningsantalen på stadsdelsförvaltningen har 

varit mycket höga. Det är då främst långtidssjukskrivningar det gäller, vissa är sjukskrivna till 

följd av utbrändhet berättar Britt. De senaste åren har dock antalen sjukskrivna börjat sjunka. 

Även på universitetet har sjukskrivningarna sjunkit under de senaste åren. På det privata 

företaget är sjukfrånvaron låg och det är ingen långtidssjukskriven för tillfället. Mats 

beskriver sin uppfattning om samhällsdiskussionen kring sjukskrivningar: ”jag känner inte 
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alls igen mig i den diskussionen som försiggår i hela samhället med dom här höga 

sjukskrivningsantalen och de och folk går i väggen och allt vad det heter” (Mats)  

 

Alla de undersökta organisationerna beskrev att de jobbade för att bibehålla och förbättra den 

fysiska hälsan hos personalen. På det privata företaget har man inställningen att fysisk 

aktivitet är av godo. Man utrycker detta genom att subventionera träning, ordna olika fysiska 

aktiviteter så som t.ex. tävlingar med priser, det finns en fjällstuga tillgänglig, ett gym finns i 

företagets lokaler samt att man aktivt stödjer en idrottsförening. Även på Lenas arbetsplats 

tycker man att fysiska aktiviteter är viktigt, man har som hon utrycker det ett 

friskhetsperspektiv. Man har nyligen startat ett projekt som går ut på att få personalen så frisk 

som möjligt genom att 5 timmar i veckan ska läggas på friskvård. På stadsdelsförvaltningen är 

friskvård något som man uttrycker spelade en roll i personalens hälsa. Här kan personalen ta 

ut 2 friskvårdstimmar i veckan och gymnastik och massage är något som finns tillgängligt. På 

universitetet finns det möjlighet för de anställda att bl.a. få massage och delta i 

vattengymnastik. Inger beskriver att det ofta ordnas fritidsaktiviteter i form av tipspromenader 

och att en motionsanläggning finns tillgänglig för alla anställda.  

 

På stadsdelsförvaltningen gjorde man tester av den fysiska hälsan genom en hälsoprofil och 

därefter fördes en livsstilsdiskussion mellan medarbetare och företagshälsan. Britt uttrycker 

sig på följande vis om dessa tester; ”Det är alltså en livsstilsdiskussion man har med 

företagshälsan, om man motionerar, röker, dricker och hur man lever, sen är det upp till var 

och en att ta till sig av det hära” (Britt). Även på hemtjänsten utfördes liknande tester i 

samband med friskvårdsprojektet.  

 

Rökavvänjningsprogram är något som ständigt är aktuellt på Mats arbetsplats. Det har även 

hänt att man har hjälpt personal som har problem med alkohol, företaget har då bekostat 

avgiftning och behandling. 

 

6.4 Samhörighet  

Samtliga personalansvariga på de undersökta organisationerna anser att det råder relativt god 

stämning bland personalen. På universitetet förekommer det dock konflikter ute på de olika 

institutionerna men Inger tycker sig se en förbättring i det avseendet då det finns så mycket 

åtgärder som främjar ett bra arbetsklimat.  
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Lena tycker att det på hemtjänsten är förhållandevis god stämning. Man jobbar i arbetslag och 

visst blir det så att man grupperar sig i dessa menar hon. Lena berättar att när någon ur 

personalen är sjuk verkar det bli stökigt i arbetsgruppen. ”Men alltså överlag kan man ju säga 

att det är en ganska god stämning, men sen går det ju upp och ner, sen tror jag att när det är 

mycket sjukt då är man inte så himla glad” (Lena). 

 

På det privata företaget tycker man att det är mycket viktigt att personalen trivs, Mats utrycker 

detta på följande vis: ”för jag menar man kan ha hur bra som helst men om folk inte kan 

arbeta tillsammans så hjälper ingenting, ja jag menar så är ju ett äktenskap, att trivseln är 

det viktigaste” (Mats). 

 

6.4.1 Förbättring av samhörigheten

På frågan vad som görs för att öka gemenskapen och skapa ett gott arbetsklimat så svarade de 

olika organisationerna relativt lika, i vilken utsträckning varierar dock. På hemtjänsten har 

man två planeringsdagar om året som används även till teambuilding dagar. Då ingår 

övernattning samt planering inför det kommande halvåret. På julen och våren brukar även 

personalgruppen gå ut och äta tillsammans. 

 

På det privata företaget jobbar man med att öka trivseln arbetskamrater emellan genom att 

bl.a. ha lunchrestaurang i företagets lokaler så att alla de anställda ska få en chans att träffas 

och prata med varandra. Sen ordnas även personalfester där alla kan träffas. En vecka om året 

åker dom som vill på skidresa och man brukar även hitta på saker då de anställdas respektive 

är bjuden, som att t.ex. gå på olika evenemang. 

 

Hos stadsdelsförvaltningen är det upp till varje enhetschef att ordna trevligheter för 

personalen saker som brukar arrangeras är t.ex. att äta frukost och lunch tillsammans. Varje 

enhet gör här verksamhetsprogram där bl.a. arbetstrivseln ska ingå och likaså är det på 

universitetet där de olika institutionerna gör planer för hur man ska arbeta med arbetsmiljön. 

 

Inger menar att det är väldigt olika från institution till institution hur man gör när det gäller att 

förbättra gemenskapen bland de anställda. Vissa gör väldigt lite och andra gör mer. En del går 

ut och äter och gör sportaktiviteter. De rekommenderar cheferna att göra sånt som befrämjar 

gemenskapen för personalen. Inger berättar att det är upp till respektive chef hur mycket eller 
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lite man gör på denna front :”Det kan vara en väldig variation och uppfinningsrikedom. Vissa 

institutioner gör saker varje vecka medan hos andra är det stiltje” (Inger). 

 

6.5 Psykosocialt klimat 

Två av de intervjuade personalansvariga menar att ändring av arbetsuppgifter när man börjar 

känna att man är på väg mot utbrändhet, kan vara en förebyggande åtgärd. Inger berättar att 

när hon får kontakt med personal som är på väg mot utbrändhet, hjälper hon till att hitta 

lösningar för att personen ifråga ska må bättre. En sådan lösning kan t.ex. vara ändrade 

arbetsuppgifter. Även Britt beskriver att de använder sig av denna lösning när personalen har 

det för pressat och detta är då upp till de olika cheferna för respektive enhet att se och 

genomföra. För att uppmärksamma varningssignar på stressade anställda hos 

stadsdelsförvaltningen genomfördes en hälsoundersökning på de olika arbetsgrupperna. 

Därefter kunde stressade individer få hjälp med en stressprofil och individuell feedback. På 

universitet arbetade man med företagshälsans hjälp med bl.a. antistress grupper för att 

motverka stress. 

 

Mats beskriver tre punkter som han anser ligger till grund för det goda arbetsklimatet på 

organisationen. Dessa menar han är: förtroende för ledningen, stolthet över produkter samt 

arbetsinsats och trivsel med arbetskamraterna. Han uttryckte att en av de viktigaste aspekterna 

gällande att förbättra personalens psykiska hälsa var att alla bryr sig om varandra. ”Vi 

försöker hela tiden vara vaksamma, hur skulle vi nu kunna göra under rubriken att bry sig 

om, bry sig om är väldigt viktigt för oss.” (Mats). Mats ringer ibland hem till personal som är 

sjukskriven och besöker även dem på sjukhus för att höra hur det är med dem. Mats berättar 

även att de anser att det är väldigt viktigt hur företaget tar emot nyanställda. Han drar 

paralleller till hur en planta växer i en kruka, ”Vad händer när en medarbetare slutar, jo då 

tar man och rycker upp den där plantan och sen ska plantan liksom växa till sig på ett nytt 

ställe och det går ju inte bara att trycka ner och säga: väx nu” (Mats). Mats menar att det är 

viktigt att man tar väl hand om den nyanställde, så att den åter igen får en chans att börja 

trivas i den nya miljön och vilja stanna kvar. Han menar att det är det nya företagets ansvar att 

se till att den nye får arbetskamrater och någon att tala med, att företaget bryr sig. 

 

6.6 Vägledning 

Utvecklingssamtal är något som finns för de anställda på alla fyra organisationerna. De är 

obligatoriska och sker minst en gång om året. Utvecklingssamtalet handlar enligt alla fyra om 

 29



att ge och få feedback, för att se om allt är som det ska och vad man kan förbättra i 

arbetssituationen. Britt ser det som ledningens ansvar att reagera på det som kommer fram 

under utvecklingssamtalen, det är chefernas ansvar att se hur medarbetaren mår, om denne är 

på väg att gå in i väggen. Till skillnad från Britt tycker Inger att utvecklingssamtalen handlar 

om en ömsesidig dialog mellan chef och anställd och att båda har skyldigheten och rättigheten 

att komma förberedda till sådan övning. Mats anser att utvecklingssamtal är en viktig del av 

det förebyggande arbetet och att det övervägs att införa fler tillfällen per år. Han tror att det är 

bra för alla att det inte går så länge mellan varven för att man ska kunna ta upp saker som 

inträffat nyligen.   

 

Inger, Britt och Lena beskriver att handledning är något som erbjuds eller har erbjudits de 

anställda. Inger tror att det är en viktig del i det förebyggande arbetet mot utbrändhet. Lena 

ser det som ett steg mot att förebygga sjukfrånvaron i sin helhet, genom att de anställda via 

handledningen får lära sig att sätta gränser gentemot vårdtagaren, se vad som är vems arbete 

och konkret vad arbetet handlar om.  

 

Arbetsplatsträffar har man en gång i månaden hos Lena och Britt. Bägge talar om att 

arbetsmiljöfrågor är en punkt som alltid tas upp vid dess tillfällen.  

 

När det gäller att ge stöd till personalen vid svåra situationer jobbar de undersökta 

organisationerna relativt lika. Lena berättar att när någon av vårdtagarna inom hemtjänsten 

avlider så finns det en fast rutin för hur personalen skall gå till väga. Det handlar dels om det 

praktiska men också om att hon personligen finns som stöd vid dessa tillfällen och att de 

anställda ställer upp för varandra så att det finns tid för det drabbade vårdbiträdet att ta det 

lugnt, tänka och känna efter. Kurator finns tillgänglig genom företagshälsovården om 

personalen skulle behöva ytterligare stöd. Vid problem som dock inte är direkt arbetsrelaterat 

kontaktar man ej kuratorer, det är Lena själv som bedömer från fall till fall om 

företagshälsovården ska kopplas in eller ej.  

 

På stadsdelsförvaltningen kan exempel på svåra situationer vara hot mot socialsekreterarna. 

Britt beskriver även hon att företagshälsan finns tillgänglig för personalen vid arbetsrelaterade 

frågor. Även på det privata företaget tar man in hjälp utifrån vid en eventuell krissituation. 

Mats exemplifierar med situationen i Thailand den 26 december 2004, hade någon av 

personalen varit drabbad hade man inte tvekat att ta in hjälp.  
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På personalavdelningen på universitetet går man inte djupare in på enskilda personers 

problem utan man skickar vidare ärendet till lämplig fortsatt kontakt. Inger beskriver sitt 

arbete vid eventuella problem på följande sätt: ”vi är mycket bra på att ringa in personalens 

mående (…)Det som görs här hos oss är att nysta, vad är problemet, ringa in problemets art 

och sen hänvisa vidare.”(Inger). 

 

6.7 Kompetensutveckling 

Lena berättar att man inom Stockholm stad har ett projekt som kallas kompetensfonden och 

att detta projekt bl.a. har som intresse att grundutbilda alla som är tillsvidareanställda i minst 

ett år. Det finns också möjlighet för dem som redan är vårdbiträden till vidareutbildning. Man 

har även haft utbildningar i: hygien, demens vård, läkemedels utbildning, Parkinsons 

sjukdom, vård i livets slutskede, etik/moral samt dokumentation. Britt säger följande om 

utbildningar för socialsekreterarna på enheten socialomsorg: ”ja alltså nu tror jag att 

problemet på socialomsorg är att man har så mycket utbildningar att man inte hinner jobba” 

(Britt). Britt förklarar att genom kompetensfonden som finns i Stockholm stad har massor av 

utbildningar ordnats och att det är väldigt viktigt att man som enhet hittar en linje för alla 

utbildningar så att alla anställda följer denna linje. 

 

Även på det privata företaget finns det möjlighet till utbildning. Språk och data utbildning är 

något som de flesta i företaget har varit på. Även Inger beskriver att det finns möjlighet till 

vidareutbildning för personalen på universitet. Inger menar att en del i det förebyggande 

arbetet emot utbrändhet för dem på universitet är att jobba med utbildningar bland personalen. 

De jobbar mycket med utbildningar som t.ex. i hur man kan lära sig se varningssignaler på 

utbrändhet. På hemtjänsten ska man under hösten styra om friskvårdstimmarna på ett annat 

sätt än tidigare och då ha både friskvård och kompetensutveckling som en del i detta. 

Diskussioner har förts kring att ha stresshantering som en del i denna kompetensutveckling. 

På stadsdelsförvaltningen går cheferna för de olika enheterna på kurser och seminarier om 

bl.a. arbetsmiljö och stress.  

 

Mats beskriver att de gärna vill att personalen ska utvecklas som människor för att bli en 

bättre samarbetspartner både hemma och på jobbet. Därför erbjuder företaget kurser i bl.a. i 

personlig utveckling, främst för personer som har en arbetsledarroll. Även på universitetet 
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finns det möjlighet för cheferna på institutionerna att gå kurser i hur man leder 

utvecklingssamtal.  

 

6.8 Sammanfattning av resultat 

Inger, Lena och Britt förklarar att det tror att utbrändhet främst beror på en kombination av att 

man har problem både hemma och på arbetet. Mats däremot menar att orsaken ligger i 

arbetslivet. Hälsan bland personalen visar på ett varierande resultat, endast den privata 

organisationen hade låga sjukskrivningstal. Alla arbetar dock på liknande sätt för att förhöja 

hälsotillståndet hos sin personal. Samhörighet ses som en viktig aspekt för trivseln bland de 

anställda på alla undersökta organisationerna, för att förstärka denna ordnas diverse 

aktiviteter. När det gäller det psykosociala klimatet på respektive arbetsplats uttryckte de 

intervjuade sig olika mycket. Genom utvecklingssamtal, handledning, arbetsplatsträffar och 

stöd vid svårare situationer ges vägledning till medarbetarna på samtliga organisationer. 

Kompetensutveckling i tillsynes lika stor omfattningen  erbjuds på de undersökta 

verksamheterna. 
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7. ANALYS OCH TOLKNING 

Vi har valt att analysera resultaten efter de olika teman som vi redovisat i resultatavsnittet; 

orsak till utbrändhet, hälsa, samhörighet, vägledning, psykosocialt klimat samt 

kompetensutveckling. Vi analyserade resultaten utifrån det salutogenetiska perspektivet, 

stressteorin och Krauklis och Schenströms modell för förebyggande arbete. Vi kopplade även 

resultaten till tidigare forskning för att klargöra om det stämmer överens med denna eller visar 

något nytt. Att vi valt att analysera våra resultat med hjälp av tidigare forskning och teorin 

tillsammans beror på att vi ansåg att de kompletterar varandra på ett lämpligt sätt. En 

ytterligare anledning till detta upplägg var att vi ville undvika onödiga upprepningar som vi 

misstänkte skulle uppstå om vi redovisat analysen med tidigare forskning under eget avsnitt.   

 

7.1 Orsak till utbrändhet 

Tidigare forskning har visat att för att kunna behandla och arbeta preventivt mot utbrändhet är 

det viktigt att veta orsaken till att individen blivit utarbetad (Hallsten, 2005). Våra resultat 

visade att de intervjuade hade olika åsikter om detta. Inger, Britt och Lena menar att orsaken 

till utbrändhet kan bero på problem både på arbetsplatsen och i hemmet. De uttrycker alla tre 

att de tror att det är individuellt hur mycket man klarar av innan man gränsar till utbrändhet. 

Teorin styrker deras påstående genom att förklara att förändringar i livet som medför höga 

krav och som man inte har möjlighet att förutse kan leda till utbrändhet (Perski, 2002). Perski 

(1999) förklarar hur detta går till biologiskt: kroppens stressreaktioner (kamp, flykt eller spela 

dödreaktion) utvecklades för att man under kortare situationer skulle kunna handskas med 

stress, om stressen blir mer långvarig kan detta leda till olika former av stressjukdomar, 

exempelvis utbrändhet. 

 

Mats däremot anser att orsaker till utbrändhet står att finna på arbetsplatsen och rådande 

arbetsmiljö. Han förklarar att det t.ex. är av vikt hur man blir bemött vid nyanställning och att 

om detta blir fel kan det vara en orsak till utbrändhet. Till skillnad från Perski (2002) och likt 

Mats beskriver Antonovsky att arbetet för det mesta är avgörande för påverkan av graden av 

KASAM. Både den som har stark och svag KASAM kan påverkas till att bibehålla, försvaga 

eller i sällsynta fall även förstärka denna, beroende på hur arbetsplatsen och arbetet i sig 

påverkar individen. Antonovsky bekräftar till en viss del det som Lena, Inger och Britt tagit 

upp, att även privatlivet kan vara en orsak till utbrändhet. Han menar dock att om man har ett 

privatliv som har större inverkan på livet än vad arbetet har, t.ex. om man är handikappad 

 33



eller om man är invandrare, så kan privatlivet ha ett större inflytande än arbetet över 

individens KASAM (Antonovsky, 1987/1991). 

 

Viss tidigare forskning visar på att orsaken till utbrändhet inte beror på brister hos individen 

utan att det handlar om den sociala miljö där denna individ arbetar. Det är alltså arbetsplatsen 

som bär ansvaret för om de anställda blir utbrända eller inte. De menar att utbrändhet hos 

enskilda individer säger mer om arbetsförhållandena på arbetsplatsen än om individen själv, 

för att motverka detta är det arbetsmiljön som ska förändras och inte individen (Maslach och 

Leiter, 2001). Annan forskning visade dock på att hemförhållandena kan ha inverkan på 

orsaken till utbrändhet men att det aldrig var den enda orsaken (Bellaagh, Gustafsson och 

Hallsten,  2002) 

 

Vi ser att det råder olika uppfattningar om orsaken till utbrändhet på de undersökta 

organisationerna, tidigare forskning och även inom teorin. Vi tolkar det som att dessa olika 

synsätt beror på att man faktiskt inte riktigt är helt säker på vad som är den främsta orsaken 

till utbrändhet. Det kan också vara så att anledningen till att man inte vet detta är för att det är 

så individuellt vilken orsaken är.   

 

7.2 Hälsa  

Hälsan på de undersökta organisationerna varierar, på hemtjänsten, stadsdelsförvaltningen och 

universitetet är sjukskrivningstalen relativt höga, medan dessa är mycket låga på det privata 

företaget. Trots denna skillnad har vi funnit att de fyra undersökta organisationerna arbetar på 

liknande sätt när det gäller att främja hälsan. Vi tolkar det som att man arbetar utifrån ett 

salutogenetiskt perspektiv då man verkar för att bibehålla och förbättra hälsan och inte för att 

förebygga ohälsan. På de undersökta organisationerna bidrar man till att bibehålla hälsan 

genom att arbeta aktivt med att bl.a. försöka förstärka den fysiska hälsan hos de anställda. 

Teorin stöder uppfattningen att det fysiska hälsotillståndet är viktigt för att kunna hantera 

stress, ett sätt att uppnå detta är genom fysisk aktivitet (Perski, 1999). Alla de intervjuade 

uttrycker att fysisk aktivitet bland de anställda är viktigt och något man uppmuntrar till. Detta 

visas genom att man bl.a. subventionerar träning, ordnar fysiska aktiviteter samt har 

friskvårdstimmar som ingår i arbetstiden. Perski (1999) skriver också att det är mycket viktigt 

att man inte bara fokuserar på detta utan att avslappning i form av t.ex. meditation är minst 

lika viktigt. Ingen av de personalansvariga som vi intervjuat beskriver att de arbetar med den 

typen av aktivitet. Vi undrar om det är så att man inte insett betydelsen av avslappnande 
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aktiviteter eller kan det vara så att man på respektive arbetsplats visst insett betydelsen men 

att man valt att inte prioritera detta. 

 

Förutom att aktivt förbättra den fysiska hälsan har både stadsdelsförvaltningen och 

hemtjänsten genomfört hälsotester på personalen för att uppmärksamma hur det psykiska 

såväl som det fysiska hälsotillståndet ser ut. Krauklis och Schenström (2001) skriver om det 

här, de menar att det är viktigt att organisationer har ett system för att fånga upp signaler på 

skadlig stress, detta menar de kan göras regelbundet just genom att mäta medarbetarnas 

stressnivå. Att de övriga två personalansvariga ej har förklarat att de använder sig av 

hälsokontroller tolkar vi som att de antingen inte har kännedom om dylika metoder eller anser 

dem vara effektlösa.   

 

Den senaste forskningen visar dock att regelbundna hälsokontroller är viktiga, speciellt för 

kvinnor i medelåldern (Blomkvist et al.2002). Något som vi reflekterat kring är om 

anledningen till att just stadsdelsförvaltningen och hemtjänsten genomfört hälsotester på 

personalen kan vara att det till stor del är kvinnor som arbetar där. Kan det vara så att man sett 

precis som den senaste forskningen visat att kvinnor i medelåldern ofta har medicinska 

problem istället för utmattningssymtom och därför satsat på dessa metoder? Personalen på 

universitetet och det privata företaget är inte lika kvinnodominerad och därför har denna 

problematik kanske aldrig blivit aktuell, vilket kan vara anledningen till att man inte utför 

sådana tester. 

 

7.3 Samhörighet 

Förutsägbarheten på arbetsplatsen är något som har betydelse för graden av KASAM hos 

medarbetarna. En av komponenterna som stärker förutsägbarheten och därmed begripligheten 

är arbetsgruppens sociala relationer. Finns det gemensamma värderingar, en känsla av 

gruppidentitet och tydliga förväntningar, så kommer arbetsgruppens stämning präglas av 

förutsägbarhet, vilket leder till begriplighet (Antonovsky, 1987/1991).  Krauklis och 

Schenström (2001) visar likt Antonovsky att en välfungerande organisation sett ur 

medarbetarens perspektiv utmärks av goda relationer och samhörighetskänsla. Det är 

ledningens ansvar att främja denna känsla. Även Perski (2002) beskriver vikten av ett gott 

socialt stöd, det har visat sig att anställda som varit med om en svår arbetssituation och klarat 

detta väl har haft bra socialt stöd från arbetskollegor. Alla de intervjuade gav uttryck för att 

man på respektive organisation vill stärka de sociala relationerna bland de anställda. Vi tolkar 
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det som att samtliga personalansvariga har vetskap om hur viktigt det är med samhörighet och 

att arbeta aktivt för att främja denna. Att ha ett gemensamt lunchrum och att ordna olika 

gruppaktiviteter samt ha regelbundna personalmöten är exempel på hur organisationerna 

arbetar för att förstärka gruppsammanhållningen.  

 

Vi har funnit att flera tidigare studier likt teorin visat på att socialt stöd är en mycket viktig 

komponent i arbetslivet för att förhindra utbrändhet. Hallsten (2005) har funnit att utmärkande 

för dem som visar tecken till utbränning bl.a. har en känsla av svagt socialt stöd. Blomkvist et 

al (2002) fann i likhet med Hallsten att det var vanligt med bristande socialt stöd bland dem 

som låg i riskzonen för utbränning.  Vi har funnit att vårt resultat visar på likheter med 

tidigare forskning att strävan efter samhörighet och socialt stöd är av stor vikt på en 

arbetsplats. 

 

7.4 Psykosocialt klimat 

Den optimala framtidsbilden enligt tidigare forskning skulle inkludera en seriös förbättring av 

de psykosociala villkoren bl.a. gällande känslan av att vara uppskattad och bli sedd på 

arbetsplatsen (Blomkvist et al. 2002). Personalansvarig på den privata organisationen 

uttryckte vikten av att bry sig om de anställda. Man anser bl.a. att det är viktigt med ett gott 

bemötande vid nyanställningar för att få personen ifråga att trivas och vilja stanna kvar. Vi 

tolkar detta resultat som att man försöker se och uppskatta personalen och därför arbetar för 

det som tidigare forskning kommit fram till skulle vara en optimal framtidsbild.  

 

Den optimala framtidsbilden tänker vi även innehåller att man känner en stark känsla av 

meningsfullhet inför sitt arbete. För att uppnå en stark känsla av meningsfullhet krävs att man 

känner engagemang. Det som skapar engagemang är att man känner glädje och stolthet i sitt 

arbete (Antonovsky, 1987/1991). Krauklis och Schenström (2001) menar att det är ledningens 

ansvar att skapa strukturer och rutiner som främjar detta engagemang. Mats beskriver att en 

av de tre punkter som ligger till grund för det goda arbetsklimatet på arbetsplatsen är just 

stolthet över produkter. Att Mats är den ende av de intervjuade som nämnt betydelsen av 

stoltheten över arbetet tycker vi bör uppmärksammas då meningsfullhet enligt Antonovsky är 

den allra viktigaste aspekten för den totala känslan av sammanhang.  Att de övriga intervjuade 

inte nämnt engagemang, vi tolkar det som att det kan bero på att man har olika synsätt, vi 

tänker som Krauklis och Schenström  att ledningen bär ett stort ansvar för om de anställda 

känner engagemang för sitt arbetet eller inte. Den privata organisationen ser arbetet som en 
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källa till stolthet, vi har dock inte uppfattat att de övriga organisationerna har samma 

perspektiv. Vi tolkar det som att om ledningen inte har en sådan inställning blir det svårt för 

personalen att ha det. Och kanske är det därför ingen av de andra personalansvarige nämnt 

betydelsen av stolthet för arbetet. 

 

En annan aspekt som är viktig för det psykosociala klimatet är känslan av hanterbarhet. Det 

som kan störa känslan av hanterbarhet är ofta överbelastning utan möjlighet till vila och 

återhämtning (Antonovsky, 1987/1991). På stadsdelsförvaltningen och universitetet ser man 

ändring av arbetsuppgifter som en förebyggande åtgärd när någon är på väg emot utbrändhet. 

Britt menar att när socialsekreterarna har för hög arbetsbelastning så är det chefen som ska 

uppmärksamma detta och hitta en lösning som minskar belastningen för medarbetaren. Vi 

tänker att det är viktigt för personalen att bli uppmärksammad på detta vis, det kan skapa en 

trygghet att veta att ledningen är medveten om tyngden av arbetsbelastningen och att det går 

att åtgärda om denna blir för tung.  

 

Förutom att som tidigare nämnts skapa förutsättningar för engagemang så har även ledningen 

som uppgift att formulera en strategi för hur det preventiva arbetet emot utbrändhet ska se ut 

och att det är mycket viktigt att denna strategi klart och tydligt framkommer till alla de 

anställda (Krauklis och Schenström, 2001). Vi tolkar det som att man på de undersökta 

organisationerna går emot just denna teori, man har ingen uttalad strategi för att förebygga 

utbrändhet och skadlig stress, utan vi har funnit att man främst bedriver det preventiva arbetet  

genom fem komponenter; hälsa, psykosocialt klimat, vägledning, samhörighet och 

kompetensutveckling. Detta resultat tyder på att alla de undersökta organisationerna snarare 

tänker på att bibehålla hälsan hos de anställda än att förebygga ett specifikt problem som 

utbrändhet. Vi tolkar det som att man då har ett salutogenetiskt tänkande.  

 

7.5 Vägledning 

Känslan av hanterbarhet stärks av att sociala och organisatoriska resurser ställs till den 

anställdes förfogande. En hög känsla av hanterbarhet innebär att man har förmåga att inte 

känna sig som ett offer för omständigheter och alltså kan man bättre klara av svårigheter i 

livet (Antonovsky, 1987/1991). Vi tolkar det som att de fyra undersökta organisationerna 

förstärker känslan av hanterbarhet hos personalen genom olika typer av stöd. 
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Vi har funnit att ett stöd man arbetar aktivt med på de fyra undersökta organisationerna är 

utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal är en viktig faktor i det preventiva arbetet mot 

utbrändhet, här kan man ta upp medarbetarnas upplevelser av stressnivån och det sociala 

klimatet (Krauklis och Schenström, 2001). På universitetet, stadsdelsförvaltningen och 

hemtjänsten ses handledning som ytterligare ett viktigt stöd. Det anses vara viktigt för 

personalen att få hjälp med att exempelvis sätta gränser gentemot klienter och konkretisera 

vad arbetet med klienterna handlar om. Med hjälp av handledning kan det eventuella hot som 

ger upphov till stressrektionen hanteras, anser Perski (1999). Handledaren kan då hjälpa 

personalen att komma till insikt med problemet och med insikt ökar kontrollen och hotet 

minskar (a.a.). Antonovsky (1987/1991) är i likhet med Perski övertygad om att handledning 

är något som främjar en stark KASAM. Att Mats inte nämnt handledning som en form av stöd 

för medarbetarna tolkar vi som att man inte har samma behov av det som på de andra 

organisationerna, då man inte arbetar med människor på samma sätt.  

 

Ännu ett stöd som erbjuds är samtalskontakt vid behov, detta gör man genom att exempelvis 

ta hjälp av en kurator om det skulle behövas för personalens del. På hemtjänsten, 

stadsdelsförvaltningen och universitetet krävs det dock att problemet är arbetsrelaterat, är det 

av privat natur hänvisar man istället till vårdcentral eller dylikt. Mats på det privata företaget 

gav Thailand katastrofen den 26 december 2004 som exempel på när företaget skulle kunna 

gå in och erbjuda de anställda stöd. I och med detta tolkar vi att det privata företaget är villigt 

att ta in en kurator även om problemet inte är direkt arbetsrelaterat om personalen är i behov 

av det. Att de offentliga organisationerna inte gör detsamma så tolkar vi som att det kan vara 

av anledningen att man inte har samma handlingsutrymme som på den privata organisationen. 

Detta p.g.a. att man här är styrd av politik och ekonomi på ett mer påtagligt sätt. 

 

7.6 Kompetensutveckling  

Avgörande för känslan av hanterbarhet är upplevelsen av rätt arbetsbelastning, d.v.s. att 

arbetet förser oss med den miljö och utrustning som vi oss behöva för att utföra vårt arbete 

(Antonovsky, 1987/1991). Resultaten överensstämmer med teorin och alla de intervjuade är 

överens om vikten av att personalen har rätt kompetens för sitt arbete. Vilket de aktivt arbetar 

för med fortlöpande kompetensutbildningar. Utbildningar som erbjuds de anställda är bl.a. 

vidareutbildningar, grundutbildningar, språk, datautbildningar och utbildningar som är direkt 

relaterade till det konkreta arbetet, t.ex. hygienutbildning för vårdbiträden. Krauklis och 

Schenström (2001) anser att det är ledningens ansvar att skapa förutsättningar för att höja 

 38



arbetsledarnas kompetens bl.a. gällande kommunikation och konflikthantering. Samtliga 

organisationer är ense om att arbetsledarrollen kräver kompetensutveckling. Denna ges i form 

av utbildning i att se varningssignaler, diskussion kring stresshantering och arbetsmiljö. 

 

Ledningens vidareutveckling även på det personliga planet är av stor vikt, dels för att det 

ligger på dennes ansvar att fånga upp signaler från de anställda om hur de mår och det är då 

väsentligt att arbetsledaren själv mår bra och är i balans. Men dels är det också viktigt att 

föregå med gott exempel (Krauklis och Schenström, 2001). På det privata företaget erbjuder 

man just personlig utveckling. Detta främst till den personal som har arbetsledarroll.  Vi 

tolkar de funna resultaten som att man har insett vikten av att ge sin personal resurser för att 

klara av sitt arbete, alltså kompetensutveckling. Att personalansvarige på det privata företaget 

beskriver att de även erbjuder personlig utveckling för personal i arbetsledarroller tolkar vi 

återigen som att man har ett större handlingsutrymme än de offentliga organisationerna och 

därför kan man erbjuda detta. 

 

7.7 Sammanfattning av analys 

Övergripande för resultaten är att de till stor del stämmer överens med vad den tidigare 

forskningen visar. De få skillnader vi dock fann var bl.a. att resultaten skiljde sig från 

Krauklis och Schenströms modell för förebyggande arbete mot utbrändhet gällande att ingen 

av de intervjuade förklarade sig ha en uttalad strategi för förebyggande arbete mot utbrändhet. 

Modellen visade att just detta var en viktig förutsättning för det förebyggande arbetet. En 

annan faktor vi noterade var de olika resonemangen kring orsaken till utbrändhet både från 

den tidigare forskningen och dem vi intervjuat. Vår tolkning av detta var att dessa olika 

synsätt beror på att man inte riktigt är säker på vad som är orsaken till utbrändhet. Till stor del 

liknar de undersökta organisationerna varandra till sättet de arbetar förebyggande mot 

utbrändhet. De skiljer sig dock sinsemellan åt på vissa punkter. Till skillnad från de andra 

uttryckte personalansvarige på den privata organisationen vikten av: stolthet i arbetet, 

personlig utveckling och bemötande vid nyanställningar. Denna skillnad kan med stöd av 

intervjuerna sägas bero på att den privata organisationen har ett större handlingsutrymme som 

en följd av ekonomiska och politiska beslut.  
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8. DISKUSSION 
8.1 Resultat relaterat till syfte och frågeställningarna 

Studiens syfte har varit att beskriva och analysera de fyra organisationernas preventiva arbete 

med att förhindra utbrändhet. Vi kommer här nedan diskutera de resultat vi kommit fram till 

utifrån frågeställningarna;  

• Hur bedriver de fyra undersökta organisationerna preventivt arbete för att förhindra 

utbrändhet?  

• Vad anser respektive personalansvarig vara orsaken till utbrändhet?  

• Vilka eventuella skillnader och likheter finns mellan de olika organisationerna 

gällande det preventiva arbetet mot utbrändhet och personalens mående? 

 

Vi har tolkat det som att de fyra undersökta organisationerna bedriver det preventiva arbetet 

mot utbrändhet genom ett salutogenetiskt tänkande. Vi har resonerat kring fördelar och 

nackdelar med att ha ett salutogenetiskt perspektiv istället för en uttalad strategi för 

förebyggande arbete. Nackdelen med detta perspektiv är som den tidigare forskningen visar 

att det är viktigt med en väl utarbetad strategi för att arbeta förebyggande mot utbrändhet. 

Detta för att skapa en trivsam arbetsmiljö och engagera både ledning och medarbetare i 

problemet (Krauklis & Schenström, 2001).  Arbetar man då endast utifrån ett allmänt 

hälsoperspektiv når man förmodligen inte detta engagemang. På de tre offentliga 

organisationerna har man en ständigt aktuell problematik med de höga sjukskrivningstalen 

därför tror vi att det å ena sidan skulle vara av nytta att ha just en uttalad strategi här. Å andra 

sidan tänker vi att anledningen till att man inte har det kan vara, som vi tidigare nämnt, att de 

medicinska åkommorna överväger utmattningssyndromen och därför är det snarare viktigt 

med hälsotester och förebyggande fysisk aktivitet än en strategi för att förebygga utbrändhet. 

Vi tänker att fördelen med ett salutogenetiskt tänkande är att detta förhoppningsvis leder till 

att organisationerna ser hela personalgruppens mående och inte bara fokuserar på dem som 

visar tendens till utbrändhet. Utan att man också ser de som mår bra, anledningen till detta 

och även andra symtom som inte är direkt kopplade till utbrändhet.  

 

Vi har uppfattat att samtliga undersökta organisationer gör en hel del för att förstärka den 

fysiska hälsan hos personalen. De verkar alla ha vetskap om vikten av detta, något vi därför 

reagerat över är att ingen har uttryckt att de gör något för att uppmuntra aktivitet i 

avslappnande syfte. Som vi nämnt i analysen tror vi att anledningen till att man inte erbjuder 
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detta är på grund av att man inte insett dess betydelse eller helt enkelt väljer att inte prioritera 

detta. Kan det vara så att det fysiska uppmärksammas som en följd av att man mer konkret 

vill förebygga fysiska sjukdomar? Men vi tror att det också kan höra samman med 

fokuseringen på fysisk aktivitet som råder i hela samhället idag. Vi tror i likhet med teorin 

(Perski, 1999) att avslappning i någon form kan vara en viktig komponent i det preventiva 

arbetet mot utbrändhet och att det vore av värde om organisationer erbjöd även avslappnande 

aktiviteter. Det vore bra att gå emot rådande samhällshysteri gällande den fysiska hälsan för 

att även uppmärksamma den psykiska hälsan som är minst lika viktig om inte viktigare. 

 

Trots likheten i det salutogenetiska tänkandet visar våra resultat att sjukskrivningstalen är mer 

omfattande på de tre statliga organisationerna än på den privata. Vi tycker att detta resultat är 

spännande, att man i princip arbetar på samma sätt men får olika resultat. Vi funderar kring 

om en orsak till denna skillnad kan bero på något djupare än hur det förebyggande arbete är 

upplagt. Skulle det kunna vara så att man har ett annat tänkande på det privata företaget? Vi 

tänker dels att man till skillnad från de andra tre förklarade att stolthet till arbetet och 

produkterna ses som en viktig del i arbetet. Dels har vi även uppfattat att man här inte skiljde 

på privata och arbetsrelaterade problem hos de anställda utan hjälpte till oavsett anledning. 

Varför detta synsätt finns just på det privata företaget och inte hos de andra tror vi till viss del 

kan bero på att det just är ett privat företag. Detta företag var som vi tidigare nämnt från en 

början ett familjeföretag och kanske ligger synsättet kvar från den tiden. Vår förmodan är att 

man på ett familjeföretag även ser de anställda som en del av familjen och att man därmed har 

ett annat förhållningssätt till de anställda och arbetet de utför. Vi tror att det är svårare på de 

undersökta offentliga organisationerna att ha detta synsätt p.g.a. att man till skillnad från det 

privata företaget har mycket snävare handlingsutrymme som en följd av rådande politik och 

begränsad ekonomi. Vi tror alltså att en orsak till att sjukskrivningsantalen är högre på de 

offentliga organisationerna i denna studie kan vara att man här har ett annat synsätt p.g.a. 

annan bakgrund och ett begränsat handlingsutrymme. 

 

En annan möjlig orsak till denna stora skillnad i personalens mående kan vara att man arbetar 

på så olika sätt. Inom hemtjänsten, stadsdelsförvaltningen och universitetet arbetar man till 

stor del med sig själv som redskap och med människor på ett annat sätt än vad man gör på det 

privata företaget. Vi tänker att denna form av arbete är ett mer psykiskt krävande arbetssätt 

och kanske finns det ett samband mellan detta och utbrändhet. Vi funderar på om det därför 
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kanske är mer naturligt att dessa tre organisationer har högre sjukskrivningstal än det privata 

företaget.  

 

När det gäller vår frågeställning kring vad de personalansvariga tänkte kring orsaken till 

utbrändhet så tycker vi att resultaten visar på att alla de intervjuade har olika åsikter om vad 

som kan ligga till orsak. Vi finner det intressant att den tidigare forskningen visar på att både 

arbetssituationen och hemsituationen är viktiga faktorer som har betydelse för orsaken till 

utbrändhet. Vilket tre av de undersökta organisationerna också uttrycker, på den privata 

organisationen uttryckte den personalansvarige dock att man endast såg orsaken till 

utbrändhet som arbetsrelaterat. Vi tänker att detta är de intervjuades egna åsikter och inte 

nödvändigtvis behöver spegla hur det faktiska preventiva arbetet utförs men att det ändå kan 

vara intressant att det skiljer sig.   Vi tycker dock att det är viktigt att man har en uppfattning 

om detta då vi tror som den senaste forskningen av Hallsten (2005) visat att det är viktigt att 

veta orsaken till utbrändhet för att sedan kunna arbeta preventivt. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att vi till viss del hade rätt i vår förförståelse då faktiskt ingen av 

de undersökta organisationerna hade en direkt uttalad strategi mot utbrändhet. Resultaten 

visar dock att de undersökta organisationerna gör mycket för att indirekt förebygga 

utbrändhet. Vi undrar om detta kan bero på det faktum att utbrändhet och 

långtidssjukskrivningar varit ett omtalat problem så länge att det inte längre kan ignoreras. 

Organisationerna är nu tvungna att ta sitt ansvar och finna vägar för att förebygga problemet.  

 

8.2 Teoridiskussion 

Vi har valt att analysera resultaten utifrån ett salutogenetiskt perspektiv, stressteorin samt 

Krauklis och Schenströms modell för förebyggande arbete mot utbrändhet. Vi ansåg att dessa 

teorier och modell var de mest lämpliga för att utforska vårt syfte. Vi fann det salutogenetiska 

perspektivet intressant då man tittar på hälsobefrämjande aspekter istället för orsaker till 

ohälsa. Vi tänkte att en spännande aspekt är att organisationerna har en möjlighet att förändra 

KASAM för sina medarbetare, detta låg till grund för att vi valde det salutogenetiska 

perspektivet och KASAM som teoretisk utgångspunkt för vår studie. Stressteorin och 

Krauklis och Schenströms modell ansåg vi kompletterade varandra så att teorin blev mindre 

abstrakt. Modellen för förebyggande arbete mot utbrändhet tyckte vi konkretiserade delar av 

teorin vilket gjorde det lättare att dra paralleller till organisationerna och deras arbete mot 

utbrändhet. Vi hade även kunnat använda systemteori och copingteori men kom fram till att 
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de ovan nämnda teorierna passade vårt syfte bättre. Vi tror att copingteorin hade blivit 

svåranvänd då vi inte intervjuade medarbetarna själva om deras upplevelse av det preventiva 

arbetet.  

 

8.3 Metoddiskussion 

Vad hade vi fått för resultat om vi genomfört en kvantitativ studie med ett slumpmässigt urval 

istället för en kvalitativ med strategiskt urval? Vi tror att resultatet hade blivit mer 

allmängiltigt och generaliserbart. Detta tror vi med tanke på att vi då hade nått ut till fler 

organisationer vilket hade lett till en mer fruktbar studie. Men som resultatet visar sig nu får vi 

en bra bild av hur det faktiskt ser ut på respektive organisation med alla nyanser och djupare 

beskrivningar som vi inte hade fått med vid en enkätundersökning. Den optimala 

undersökningen vore att ha gjort både en kvantitativ undersökning, för att se på ett mer 

övergripande plan hur företagen arbetar preventivt och sedan även gjort en kvalitativ studie 

för att få en djupare förståelse.  

 

Vi anser att denna studie har relativt hög validitet då vi varit noggranna med att låta intervju 

personerna läsa syfte, frågeställningar samt intervjuguide innan intervjutillfället. Vi har även 

skickat ut transkriberingen till respektive intervjuperson så att de i efterhand kunnat läsa den 

transkriberade texten och kontrollera så att inga oklarheter uppstått. Endast en av de 

intervjuade bekräftade mottagandet samt att inga oklarheter noterats. Vi utgår ifrån att de 

övriga har mottagit respektive transkribering och att de godkänt den. Helt säkra kan vi dock 

inte vara, det är möjligt att vi borde ha formulerat oss bättre och begärt ett uttryckligt 

godkännande av var och en. Eller kontaktat dem på nytt av denna anledning.   

 

Reliabiliteten anser vi kan diskuteras utifrån det faktum att en av intervjuerna inte fick spelas 

in. Trots att vi gjort vårt bästa för att säkerställa reliabiliteten tror vi att den blivit lidande i just 

den här intervjun. Frågan är om vi skulle ha tagit med denna intervju överhuvudtaget. Kanske 

skulle vi ha tackat nej till den och istället hittat en ny intervjuperson vilket hade lett till att 

reliabiliteten för hela studien höjdes. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning  

Med koppling till det vi skrivit här ovan efterlyser vi forskning som undersöker just vad det 

kan vara som gör att företag som till synes arbetar lika, rent hälsoförhöjande har markant 

olika sjukskrivningsantal. Vi skulle också vilja se forskning på skillnaderna/likheterna mellan 
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privata och offentliga organisationer gällande personalens hälsa. Finns det några 

skillnader/likheter i hur man arbetar för att höja det allmänna hälsotillståndet, i så fall vad 

beror detta på?   

 

Det vore även intressant med en studie där medarbetarnas åsikter om hur det preventiva 

arbetet gällande stress och utbrändhet från företagsledningen når fram till dem och vilken 

effekt den får. 
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INTERVJUGUIDE 
 

Berätta om dina arbetsuppgifter här på organisationen? 

 

 

Hur ser det allmänna hälsotillståndet ut här hos er? 

 

 

Hur upplever du att arbetsklimatet är bland personalen? 

 

 

Hur definierar du stress och utbrändhet? 

 

 

Hur tänker du kring orsaken till utbrändhet? 

 

 

Hur arbetar ni för att förebygga utbrändhet? 

 
 
 
Hur gör ni för att personalen ska bibehålla och förbättra sin psykiska och fysiska hälsa? 
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