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Abstrakt 
Enligt en analys som gjordes av Riksförsäkringsverket år 2002 har man 
konstaterat att av de långtidssjukskrivna så fick år 2000 tre procent diagnosen 
utbrändhet. Trenden var då också stigande. Sjukdomen kan orsaka stora 
konsekvenser för arbetsgivare i form av både kostnader, uteblivna prestationer 
och kompetensförlust. Jag har därför tyckt de angeläget att ta reda på vilka 
åtgärder som en organisation kan använda sig av för att förebygga arbetsorsakad 
utbrändhet bland personalen och även att se om det finns olika arbetsmiljö-
förhållanden som kan vara orsak till att anställda blir utbrända. Detta är också mitt 
syfte med uppsatsens studie som är upplagd som en hermeneutiskt inriktad 
litteraturstudie. Det har visat sig att från början engagerade medarbetare kan 
förvandlas till trötta individer med försämrad kognitiv kapacitet. Glädjande nog 
finns det systematiska metoder att undvika händelseförloppet och kunna bevara de 
anställdas engagemang och hälsa. Detta görs med en regelbunden personal-
revideringsprocess som består av kartläggning av olika personalfaktorer som 
analyseras och rapporteras. Utifrån rapporteringen tillsätter man sen arbetsgrupper 
för att föreslå åtgärder och vidtar även fördefinierade åtgärder som förankrats väl. 
Detta förebyggande arbetssätt representeras bland andra av det svenska AHA-
projektet. Det skulle vara intressant att undersöka hur spritt detta sätt att arbeta 
förebyggande är, både vad gäller utbrändhet och hälsa i allmänhet och i vad mån 
organisationer över tid lyckas vidmakthålla ett sådant arbetssätt, ett framtida 
uppsatsämne sålunda. 
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Sammanfattning 
 
Denna litteraturstudie har haft som sitt syfte att ta reda på vilka åtgärder som en 
organisation kan använda sig av för att förebygga arbetsorsakad utbrändhet bland 
personalen. Ytterligare ett syfte är att se om det finns olika arbetsmiljöförhållan-
den som kan vara orsak till att anställda blir utbrända. 
 
Det som initialt gjorde detta ämne intressant är den stora publicitet och upp-
märksamhet som företeelsen fått. Vid närmare undersökning visade det sig att 
psykiska sjukdomar, vilket utbrändhet är en del utav, har ökat kraftigt under 1990-
talet. Utbrändhet som diagnos infördes dock inte förrän år 1997. År 2000 hade tre 
procent av alla långtidssjukskrivna diagnosen utbränd och trenden var stigande. 
Orsakerna till denna ökning antas delvis bero på försämrade förhållanden på 
arbetsplatserna. Sjukdomen kan orsaka stora konsekvenser för arbetsgivare i form 
av både kostnader, uteblivna prestationer och kompetensförlust. Därför är det 
intressant att studera fenomenet och ta reda på om man i en organisation kan 
arbeta förebyggande för att reducera antalet sjukdomsfall. Det har visat sig att det 
finns aktuell forskning, både när det gäller orsaker till uppkomst men också hur 
man i organisationer genom vetenskapligt prövade metoder kan arbete med 
prevention. 
 
Det finns två olika sätt att se på utbrändhet. Det ena är att det är ett arbetslivs-
relaterat problem och är ett resultat av alltför stora skillnader mellan arbetets 
psykosociala miljö och karaktären på människans egenskaper. Det resulterar då i 
utmattning som leder till cynism mot omgivningen och en känsla av otillräcklig-
het hos den sjuke. Det andra sättet att se på uppkomsten av utbrändhet är att de 
inte bara behöver vara ett yrkesrelaterat fenomen utan kan uppkomma i vilken 
miljö som helst. Sjukdomsorsaken är för att utrycka det lite krångligt inte 
kontextberoende. För att kartlägga förekomsten av utbrändhet utifrån dessa båda 
synsätt finns olika enkätbaserade mätmetoder. Utmärkande symtom är utmattning 
och en försämrad kognitiv förmåga, ofta förekommer sömnbesvär. En del forskare 
hävdar att utbrändhet är starkt förknippat med människor vars självförtroende är 
prestationsbaserat. 
 
Då denna litteraturstudie antar ett organisationsperspektiv har det inte varit 
aktuellt att vidare gå in på hur individuella egenskaper påverkar sjukdoms-
förloppet. Det intressanta har varit att studera vad en organisation kan göra för att 
förebygga att anställda drabbas. 
 
Det har visat sig under studiens gång att med strukturerade metoder kan det finnas 
potential att på ett lönsamt sätt minska förekomsten av utbrändhet. Genom i en 
organisation på alla nivåer väl förankrad process bestående av förberedelser, 
kartläggning, analys och rapportering kan man greppa de anställdas situation. 
Genom relevanta åtgärder kan man sedan minska utbrändhetsrisken och öka de 
anställdas engagemang. Man skulle kunna säga för att få spets på ämnet, att driva 
en organisation utan att ha en regelbunden systematisk känslo- och hälsorevision 
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på personalområdet, är som att köra ett kärnkraftverk utan att veta hur 
nedkylningsprocessen fungerar. 
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2 Förkortningar och förklaringar 

AFA, Ett samlingsnamn för AFA Sjukförsäkring, AFA Livförsäkring och AFA 
Trygghetsförsäkring. 
 
BM, En kontextfri mätmetod som mäter utbrändhet1.  
 
Copenhagen Burnout Inventory1, En kontextfri mätmetod som mäter 
utbrändhet. 
 
Kognitiv förmåga, ”Förmåga att kunna tänka, minnas, förstå och resonera”2. 
 
MGI-GS, Maslach Burnout Inventory – General Survey – Frågeformulär för att 
mäta anställdas energi, engagemang och effektivitet i arbetet och kan användas 
inom många yrken. Det ”mäter [...] utbrändhet som en följd av problem på 
arbetet, inte som ett psykiskt syndrom”.2 

 
MBI-HS, Maslach Burnout Inventory – Human Service Survey – Frågeformulär 
för att mäta anställdas energi, engagemang och effektivitet i arbetet och avsett 
främst för vårdyrken. Det ”mäter [...] utbrändhet som en följd av problem på 
arbetet, inte som ett psykiskt syndrom”.3 
 
Red, Redaktör. 
 
RFV, Riksförsäkringsverket. 
 
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
1 Hallsten L, (2005b), “Burnout and wornout: concepts and data from a national survey” s. 517. 
2 Perski A, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd?” s. 32. 
3 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 198. 
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3 Inledning 

3.1 Mina erfarenheter och tankar om 
utbrändhet 

Redan i början på industrialismen i slutet av 1800-talet fick människor olika 
symtom som tillsammans sjukdomsklassades under benämningen asteni,4 ett 
tillstånd av nedsatt kroppsstyrka och livsverksamhet5.   
 
Statistik har visat på en ökning av psykiska sjukdomar under 1990-talet och flera 
studier har kopplat denna ökning till försämringar i den psykosociala miljön i 
arbetslivet.6 Samtidigt har utbrändhet dykt upp som ett nytt begrepp i det 
allmänna medvetandet sedan en tid tillbaka. År 1997 fick begreppet en mer 
officiell status i och med införandet i Socialstyrelsens klassifikation av 
sjukdomar, men då benämnt utmattningssyndrom.7  
 
Under denna period har jag själv sett personer i min närhet blivit sjukskrivna för 
vad de själva kallat utbrändhet. En av dessa personer skulle en gång för några år 
sedan resa sig upp från en soffa. Den soffliggande personens hjärna gav den 
viljemässiga orden till den liggande kroppen att resa sig upp. Kroppen vägrade 
dock att lyda ordern, den låg kvar på soffan. Personen ifråga var tvungen att få 
hjälp att ta sig upp. Till råga på allt så kunde en senare läkarundersökning inte 
påvisa något kroppsligt fel. 
 
Mitt yrkesliv har vid det här laget säkert bjudit på många miljoner nedslag på den 
numeriska delen på datorers tangentbord i arbetet att fastställa det för bokföring 
och redovisning åtråvärda målet ”årets resultat”. Denna yrkesbakgrund och 
tillsammans med ekonomiska studier på universitetsnivå och min erfarenhet av 
utbrändhet har lett mig fram till funderingar över mänskliga reaktioners 
ekonomiska konsekvenser för både stat och näringsliv. Därav kommer intresset 
för utbrändhet i ett företagsekonomiskt perspektiv.  
 
Ifall du som läsare, ser utbrändhet mer som ett ekonomiskt problem för moder 
Sveas kassakista förutom för den drabbade själv, så är du ursäktad, men inte 
hjälpt. Anställda som blir utbrända kan även innebära stora ekonomiska 
konsekvenser för sina arbetsgivare. De områden av företagets verksamhet där 
kostnader kan uppstå på grund av den drabbades bristande arbetsförmåga och 

                                                 
 
 
 
4 Perski A, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd?” s. 27. 
5 saob.se (2005), ”Svenska Akademiens ordbok på Internet” Uppslagsord: asteni 
6 RFV Analyserar 2002:4, (2002), ”Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet” 

s. 5-8. 
7 Åsberg M et al, (2003), ”Utmattningssyndrom – Stressrelaterad psykisk ohälsa” s. 3. 
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sjukskrivning är till exempel extra övertid, sjukfrånvaro, rehabilitering, personal-
omsättning, kompetensförlust och i produktionen8. 
 
Den här uppsatsen beskriver utbrändhet som fenomen och vad man i en organ-
isation kan vidta för åtgärder för att förhindra att anställda drabbas. I arbetet med 
att komma tillrätta med de faktorer som leder till utbrändhet kan det ligga en stor 
positiv kraft på lut. 

3.2 Problemet 
Enligt en utredning som Försäkringskassan gjorde år 2002 visar att under 1990-
talet har de som varit sjukskrivna 60 dagar eller längre med en psykisk diagnos 
ökat. Räknat som en andel av totala antalet sjukskrivna 60 dagar eller längre så 
var andelen i början av 1990-talet 14 procent. År 2000 var den andelen uppe i 23 
procent. Ökningen antas delvis bero på arbetsrelaterad stress. Det var först 1997 
det utbrändhetssyftande diagnosbegreppet utmattningssyndrom infördes och innan 
dess döljs det i begreppet psykiska sjukdomar. År 2000 var andelen långtids-
sjukskrivna med utbrändhetsdiagnos tre procent och trenden var stigande.9 
AFAs årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro visar att de 
mentala diagnoserna har fortsatt ökat även efter år 2000. Ökningen är störst för 
kvinnor. Statistiken visar dock på en utplaning mellan år 2002 och 2003.10 Detta 
kan dock bero på att statistiken ännu inte är komplett då det tar tid att få en 
arbetssjukdom godkänd.11 Flera studier har indikerat att ökningen av de psykiska 
sjukdomarna är kopplade till försämringar i den psykosociala miljön i arbets-
livet.12 Siffrorna indikerar alltså att de finns ett tilltagande problem med utbränd-
het och psykiska sjukdomar i allmänhet vilket också är den uppfattning jag haft 
innan jag började detta uppsatsarbete. 
 
När en människa blir utbränd får det stora konsekvenser inte bara för den som 
drabbas utan även för anhöriga och speciellt för en eventuell familj. Det är dock 
inte denna sida av utbrändhet jag fokuserar här utan uppsatsen antar ett organ-
isationsperspektiv. Utmärkande för utbrändhet är djup trötthet och försämrad 
kognitiv förmåga13. Utgångspunkten är att dessa symtom leder till försämrad 
produktionsförmåga i form av uteblivna och dåligt utförda prestationer. Detta kan 
medföra både kostnader och minskade intäkter.  För att inte drabbas av dessa 
ekonomiska konsekvenser gäller det att se till att anställda inte drabbas. 
Frågan är då vad en organisation kan göra för att förhindra att deras anställda blir 
utbrända och hur orsakssammanhanget ser ut. 

                                                 
 
 
 
8 Liukkonen P, (2002), ”Utbränd chef” opublicerat arbetsmaterial. 
9 RFV Analyserar 2002:4, (2002), ”Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet” 

s. 5-8. 
10 AFA (2005), ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2005” s. 52-54 
11 AFA (2005), ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2005” s. 12 
12 RFV Analyserar 2002:4, (2002) ”Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet” 

s. 5-8. 
13 Perski A, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd?” s. 32. 
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3.3 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilka åtgärder som en organ-
isation kan använda sig av för att förebygga arbetsorsakad utbrändhet bland 
personalen. Ytterligare ett syfte är att se om det finns olika arbetsmiljöför-
hållanden eller områden av arbetsförhållanden som kan vara vanliga orsaker till 
att anställda blir utbrända. 

3.4  Avgränsningar 
Litteraturstudien gör inte anspråk på att ha en fullständig redogörelse för vilka 
åtgärder som är möjliga att använda vid förebyggande av utbrändhet. Studien 
redovisar ett antal åtgärder av eventuellt flera möjliga.  

3.5 Även inte kära barn kan ha många namn 
För den i dagligt tal nyttjade benämningen utbrändhet används i litteraturen 
många motsvarigheter. ”Stresskollaps”, ”utmattningssyndrom”, ”burnout” och 
”wornout” är några av benämningarna. Utbrändhet är en översättning av det 
engelska ordet burnout, vilket har en mer reparerbar framtoning i det engelska 
språket än vad utbränd har i svenskan. En människa som blir utbränd har chans att 
komma igen, även om det tar lång tid.  
 
Det har inte varit min målsättning att nominera något av begreppen till bästa 
kandidat att beteckna fenomenet utbrändhet. Det har inte heller varit relevant att 
göra en eventuell distinktion mellan begreppen såvida inte jag bedömt det som 
givande för syftet att få begrepp om fenomenet och forskningen kring det. 

3.6 En tvär gir i uppsatsens syfte 
Uppsatsen hade som en initial inriktning att utvärdera hur processorienterad 
verksamhetsstyrning inverkade på anställdas risk för att blir utbrända. Detta 
visade sig under arbetets gång inte vara en meningsfull studie enligt min 
bedömning. De visade sig i litteraturstudien av utbrändhet att för denna typ av 
arbete med hälsofrågor så finns förebyggande adekvata och forskningsbaserade 
metoder som kan implementeras i vilken verksamhetsstyrningsform som helst. 
Uppsatsarbetet har därför inriktats på att genom en litteraturstudie få grepp om 
utbrändhetsbegreppet och hur man kan arbeta med förebyggande åtgärder. Valet 
av metod har således skett utifrån denna ändrade riktning i uppsatsarbetet. 
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4 Metod 

4.1 Val av metod  
 
Mina initiala kunskaper om utbrändhet har varit begränsade till den information 
jag fått genom media, av de utbrända i min bekantskapskrets och den förståelse 
jag utvecklat för deras specifika situation. Min förståelse i det här stadiet var den 
att utbrändhet handlade mycket om en persons känslor och tankar och det sociala 
sammanhang som vi alla är en del utav. Då detta för mig intuitivt svårligen låter 
sig förstås med tabeller och statistik tedde sig kvantitativa metoder som ett mindre 
bra val. Då detta arbete är en litteraturstudie har det också gällt, att utifrån min 
förförståelse hur människor fungerar, tolka redan skrivna texter. Hermeneutiken 
har metoder för att tolka texter och är avsett att på vetenskaplig grund bringa 
förståelse för människors inre värld av okvantifierbara känslor. Därför vilar denna 
uppsats på den hermeneutiska vetenskapssynen. 
 
 I hermeneutiken belyses viktigheten att kunna hantera texter i olika stadier. Där 
finns även poängterat argumentationen och källkritikens betydelse. Rikligheten av 
data och att referera det på ett sätt som ger rättvisa åt källorna samt i fram-
ställningen vara noggrann med källmaterialet betonas. De olika detaljerna ska 
harmoniskt kunna passa in i helheten som i sin tur inte ska bryta mot redan kända 
kunskaper.14 Det har därför varit mitt mål att följa hermeneutikens regler, dock 
bara i tillämpliga delar eftersom jag inte arbetat empiriskt och således inte fram-
ställt egna texter.  

4.2 Kunskapsinsamling 
Initialt har jag varit i kontakt med att antal personer på Riksförsäkringsverket och 
av dessa blivit rekommenderad ett antal rapporter utgivna av samma verk varav 
jag använder en som källa till denna uppsats. Av dessa personer har jag även 
blivit rekommenderad en del annan litteratur som jag sparsamt använt mig av som 
källor till denna uppsats. Jag har även av min handledare fått tips om ett antal i 
uppsatsens ämne välrenommerade forskare. En del av dessa forskares verk har jag 
använt som källor. För att hitta dessa och annan litteratur som jag använt i studien 
har jag sökt på begreppet ”utbrändhet” och ”utbränd” i olika sökdatabaser. De 
databaser som använts är Stockholm Stads Biblioteks ”bibliotekskatalog”, Arbets-
livsinstitutets biblioteks databas ”Arbline”, Karolinska Institutets universitets-
biblioteks katalog och Stockholms universitetsbiblioteks katalog ”Substansen”. 
Tidigare uppsatser i ämnet har jag sökt på förutom samma begrepp också på 
                                                 
 
 
 
14 Gustavsson B (Red), (2003), ”Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen” s. 71-91. 
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”sjuk” i vår institutions virtuella biblioteks sökmotor för uppsatser skrivna på 
företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet. Jag har också i viss 
mån sökt upp litteratur som refererats till i annan litteratur som jag läst. Det finns 
mycket litteratur om utbrändhet och det svåra är att bestämma vad som kan vara 
intressant och aktuellt för att få information som ligger i forsknings-fronten. Jag 
har därför huvudsakligen använt nyare litteratur (år 1997-2005) som varit 
publicerad i någon vetenskaplig tidskrift eller skriven av någon forskare som jag 
blivit rekommenderad som ämnesexpert. I viss mån har tillgången på relevant 
litteratur begränsats på grund av jag inte haft tillgång till denna av kostnads-
mässiga skäl. Min spontana bedömning som jag grundar på den litteratur som jag 
läst är dock att detta inte mer än marginellt påverkat min rapport. 

4.3 Litteraturstudier 
I den första delen av min litteraturstudie som ger begreppet utbrändhet ett innehåll 
har jag förutom att definiera begreppet, specifikt letat efter arbetsmiljöförhåll-
anden som kan orsaka eller bidra till utbrändhet. Det har också varit min ambition 
att även andra orsaker och förhållanden skall redovisas för att spegla begreppet på 
ett balanserat sätt.  
 
Det finns mycket litteratur publicerat om utbrändhet. På grund av tidsmässig 
orimlighet har det inte varit möjligt att gå igenom all den litteratur som eventuellt 
skulle ha kunnat bidra till att ytterligare bringa ljus över orsakerna till utbrändhet. 
Det råder också inom forskarvärlden oenighet om orsaker och vilka mänskliga 
reaktioner man ska lägga i begreppet. Uppsatsen gör inte något anspråk på att 
göra en total utredning på begreppet utbrändhet, utan uppsatsen tar ett uttryckligt 
organisationsperspektiv vilket kan ha medfört att begreppet inte tillfullo 
redogjorts för. Dock har det ju varit avsikten att utröna hur man kan minska 
utbrändhet genom insatser på arbetsplatsen, så uppsatsen och dess litteratur-
redovisning måste ses ur det perspektivet. På grund av att jag inte har individ-
fokus har det lett till att jag inte redovisat speciellt mycket om vilken roll enskilda 
individers egenskaper att hantera stress kan ha. 
 
Av den litteratur som jag studerat har det varit min ambition att främst spegla det 
som varit av betydelse för uppsatsen syfte och även en del därutöver för att ge dig 
som läsare en mer allomfattande bild av utbrändhetsbegreppet. I denna litteratur 
har det dock dykt upp källor som jag tyckt vara intressanta att ta del av men som 
av tidsmässiga eller åtkomstmässiga skäl inte låtit sig göras. Av den litteratur jag 
läst har nästan alla använts som källor till denna uppsats. Jag vill dock nämna att 
jag ej redovisat något från boken ”Gender perspectives on psychosocial risk 
factors: Conditions governing women’s lives in relation to stress and coronary 
heart disease” eftersom den inte specifikt handlar om utbrändhet. Dock handlar 
den om hjärtproblem och stress vilket är närliggande och skulle kanske kunna 
tillfört nyttig fakta till uppsatsen. 
 
Litteraturstudierna har hela tiden skett parallellt med rapportskrivandet och 
utförliga källhänvisningar med sidnumrering har gjorts kontinuerligt. Det är min 
starka övertygelse och förhoppning att inget hava blivit fel på denna punkt utan 
att alla fakta som redovisas går att bekräfta. När jag citerat källor har det gjorts 
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ordagrant. På några ställen har överhopp gjorts men detta har då markerats på 
vederbörligt sätt. 
 
Uppsatsens inriktning bygger på värderingen att det är organisationen som skall 
anpassas efter individen i den mån att utbrändhet undviks. Det har dock inte varit 
en klar inriktning från början av arbetet med uppsatsen men den har växt fram 
under arbetets gång och präglat inriktningen på uppsatsen. Jag hyser också 
uppfattningen att utbrändhet helt klart är en sjukdom vilket inte heller var en 
tydlig inställning hos mig i början av studien. 
 

4.4 Validering 
Det redovisade materialet har validerats genom att de källor jag använt på många 
punkter bekräftat varandra, att mina texter har lästs och kommenterats av min i 
ämnet insatta handledare och att de inte strider mot i min mening rimliga 
tolkningar. Materialet valideras också genom att de delar som jag redovisat inte 
utesluter varandra utan kan fungera ihop som en helhet. Även om det finns olika 
forskare som har olika utgångspunkter så behöver inte det betyda att det inte finns 
användning för olika infallsvinklar, beroende på vad kunskapen skall användas 
till. 

4.5 Metodkritik 
Även om hermeneutik är en vetenskap så innebär användandet av dess metoder 
inte någon absolut säker kunskap. När det gäller till exempel att spegla källorna 
på ett korrekt och rättvisande sätt så är det alltid ett problem för den som forskar. 
Speciellt gäller det när man som jag är lämnad själv att tolka och spegla de 
litterära källorna. Det är heller inte lätt att vara källkritisk eftersom jag inte använt 
originalkällor utan hela tiden refererar till andra som tolkat källor efter sin egen 
förmåga och förförståelse. 
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5 Teori om utbrändhet – en 
litteratur studie 

5.1 Några tidigare kliniskt inriktade 
systematiska litteraturöversikter 

Den kliniska synen på kunskapsläget om utbrändhet ur ett sjukvårdsperspektiv 
verkar vara betydligt avvikande jämfört med vad andra discipliner inom 
forskningen gör gällande. Statens beredning för medicins utvärdering (SBU) har 
utgivit en systematisk litteraturöversikt i december 2003 (Sjukskrivning – orsaker, 
konsekvenser och praxis), där syftet bl.a. har varit ”att kartlägga forskning om 
sjukfrånvaro och kunskapsläget om orsaker till sjukskrivning samt läkares praxis 
vid utfärdande av sjukintyg”.15 SBU konstaterar i sin rapport att man utifrån sina 
kvalitetskriterier ”inte heller funnit någon forskning av vare sig begränsad eller 
högre kvalitet om utmattningsdepression och liknande diagnoser”.16  
 
De psykiska sjukdomarna har under 1990-talet ökat som jag tidigare berört. 
Socialstyrelsen har inte kunnat utfärda några riktlinjer för hur dessa besvär skall 
hanteras i vården då en samsyn om utbrändhetsbegreppet saknats. Därför tillsattes 
en arbetsgrupp för att närmare titta på detta problem. I förordet till den rapport 
som arbetsgruppen lade fram i oktober 2003, ”Utmattningssyndrom − 
Stressrelaterad psykisk ohälsa”, konstateras att ”varken vetenskaplig evidens eller 
tillräckligt med klinisk empiri har hunnit etableras”17. Socialstyrelsen har därför 
inte tagit ställning till rapportens innehåll utan författarna svarar själva för 
innehåll och slutsatser.18 SBU:s och Socialstyrelsens syn på kunskapsläget som 
rapporterna indikerar har dock inte nämnvärt påverkat den teoretiska referensram 
som redovisas i detta arbete. Undantaget är när det gäller att klargöra eventuellt 
samband mellan stress och utbrändhet (Se rubriken ”Utbrändhet och stress”). 

                                                 
 
 
 
15 SBU, (2003), ”Sjukskrivning – orsaker, konsekvenser och praxis – En systematisk 

litteraturöversikt” s. 9. 
16 SBU, (2003), ”Sjukskrivning – orsaker, konsekvenser och praxis – En systematisk 

litteraturöversikt” s. 311. 
17 Åsberg M et al, (2003), ”Utmattningssyndrom – Stressrelaterad psykisk ohälsa” s. 3. 
18 Åsberg M et al, (2003), ”Utmattningssyndrom – Stressrelaterad psykisk ohälsa” s. 3. 
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5.2 Begreppet utbrändhet 

5.2.1 Utbrändhet och emotionella behov 

Maslach har i sin bok ”Utbränd en bok om omsorgens pris” (1982) definierat 
utbrändhet som bestående av tre olika beståndsdelar: emotionell utmattning, 
depersonalisation och nedsatt personlig prestation. Hon menar att ”det är en 
reaktion på den kroniska emotionella påfrestningen i att ha mycket att göra med 
andra människor, särskilt om de har bekymmer och problem”. Roten till 
utbrändhet ska alltså ligga i en social interaktion som är emotionellt ansträngande 
och efter en tid leder till emotionell utmattning. Depersonalisation kan beskrivas 
som att man förändrar sin syn på andra människor till att blir mer negativ, man 
blir okänslig och kall.19  
 
I en senare bok ”Sanningen om utbrändhet” från 1997 har Maslach och Leiter gett 
en annan definition på utbrändhet som en mer generellt förekommande fenomen. 
De menar att ”riskerna för utbrändhet är alltid större där karaktären på arbetet 
är oförenlig med karaktären hos den person som utför arbetet”20. Författarna 
nämner ett antal olika områden där karaktären på arbete och människa krockar:  
 

• ”För stor arbetsbelastning”21 
• ”Brist på kontroll över sitt arbete”22 
• ”Brist på erkänsla för det man åstadkommit”23 främst ”förlusten av sådana 

inre belöningar som här hör ur personens stolthet över att kunna göra 
någonting som är viktigt och värdefullt för andra och att kunna utföra sitt 
arbete väl”24 

• ”Brist på gemenskap”25 uppstår då positiva relationer saknas på 
arbetsplatsen. Konflikter som inte blivit lösta skapar negativa känslor som 
bryter ner gemenskapen. 

• ”Brist på rättvisa”26 handlar om att behandlas med respekt och att ens 
värde bekräftas. Orättvisa märks vid till exempel utvärderingar, befordran, 
fördelning av arbete och lönenivåer. 

• ”En värderingskonflikt som uppstår då arbetets krav och våra personliga 
värderingar inte är förenliga”27. 

                                                 
 
 
 
19 Maslach C, (1982), ”Utbränd En bok om omsorgens pris” s. 12. 
20 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 22. 
21 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 17. 
22 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 25. 
23 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 26. 
24 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 27. 
25 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 27. 
26 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 29. 
27 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 31. 
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De menar att ”utbrändhet är ett tecken på en förskjutning mellan vad människor är 
och vad de måste göra”.28 
 
När obalansen mellan människa och arbete är för stor kan det leda till utbrändhet. 
De tre utmärkande dragen enligt författarna är ”utmattning”, ”cynism” och 
"otillräcklighet”.  
 
Utmattningen visar sig både ur fysiskt och emotionellt plan. Det går inte att på ett 
normalt sätt sova bort tröttheten. Varken kroppens nedvarvningsfunktion eller 
återhämtning fungerar längre på ett, för normalt liv, tillfredställande sätt. Likt ett 
gummiband har man tänjt och tänjt på sig för att kunna hantera arbetskrav och 
hänga med i förändringar. Till slut börjar sprickor uppstå i bandet som inte går 
bort när bandet slaknar. Utmattningen är ett faktum. 
 
Genom att distansera sig eller frysa ner sina känslor gentemot arbete och andra 
människor, skära ner på engagemang och ställa sina eftersträvade moraliska 
ledstjärnor på sparlåga försvarar sig den utmattade människan mot ytterligare 
utmattning. Cynismen är ett faktum. 
 
Inom sig känner de en tilltagande otillräcklighet. Utmattningen gör att de inte får 
mycket uträttat. Självförtroendet dalar likt ett motorflygplan med motorstopp. 
Ingen har användning för ett nödlandat flygplan och omgivningens uppskattning 
och tilltro går samma väg tillmötes.  
 
Det är inte den enskilda människans tillkortakommanden som orsaker utbrändhet. 
Alla organisationer formar en egen social miljö. Människor anpassar sig till denna 
miljö när de arbetar. Där humanismen inte har tillräckligt god jordmån ökar också 
risken för de anställda att bli utbrända.29 
 
Människan har två typer av behov, materiella och emotionella. De grundläggande 
materiella behoven är omedelbara till sin karaktär. Emotionella behoven kräver en 
mänsklig omgivning, ett socialt sammanhang där man kan bekräfta sig själv som 
person och utveckla sitt självmedvetande. Det handlar om ett existens och 
utvecklingsperspektiv på lång sikt för att kunna förbli människa.30 
 
Självmedvetandet utvecklas mycket i människans produktiva verksamhet31. Detta 
sker genom etablerade mänskliga relationer. Kan man inte som människa få sina 
emotionella behov tillfredställda i den produktionsmiljö man jobbar, är det risk at 
man blir alienerad. Ett utmärkande drag i den miljön är att ur individens synvinkel 
den externa interaktionen i allt för hög grad är uppbyggd på sakliga förhållanden 
och inte emotionella. 32 

                                                 
 
 
 
28 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 22-31. 
29 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 32-33. 
30 Berg Elisabeth, (1992), “Alienation och utbrändhet” s.27 
31 Berg Elisabeth, (1992), “Alienation och utbrändhet” s.14 
32 Berg Elisabeth, (1992), “Alienation och utbrändhet” s.11 
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5.2.2 Skillnaden mellan ”burnout” och ”wornout” 

Hallsten m.fl. menar att vanliga mått på utbrändhet som t.ex. Burnout Measure 
(BM) och Maslach Burnout Inventory (MBI) inte skiljer ut olika relevanta 
undergrupper. Det finns därför skäl att skilja på “burnout“ och “wornout”, där det 
förstnämnda begreppet har setts ur ett processperspektiv. Gemensamt för de både 
begreppen är att de får höga värden på mer ordinära mätskalor för utbrändhet, 
som till exempel Maslach Burnout Inventory (MBI). Specifikt för de individer 
som blir klassade med begreppet ”burnout” är att de även får höga värden på en 
skala som mäter förekomsten av en självkänsla som bygger på vad personen själv 
lyckas prestera på olika områden.33 Självkänslan är alltså inget som finns utan 
måste hela tiden bevisas för omvärlden genom vad personen åstadkommer på för 
individen viktiga områden. När man ser det ur ett processperspektiv så finns det 
karakteristiska drag. Början av processen kännetecknas av ett starkt engagemang 
från individen, senare kommer spänningar, frustration och oro som till slut leder 
till utmattning och depression34. Till ”wornout” begreppet hänförs de individer 
som har liknande sjukdomssymtom och som har en självkänsla som i liten grad 
grundas på vad personer presterar. Det antas också att dessa personer inte har varit 
lika engagerade i sina aktiviteter som de som benämns som ”burnout”. De som 
benämns som ”wornout” är kort sagt inte en speciellt definierad grupp utan 
begreppet används mer som ett restbegrepp för det som inte är klassade som 
”burnout”.35 

5.2.3 Utbrändhet som en arbetsplatsspecifik eller 
generell företeelse 

Inom forskningsvärlden finns två sätt att uppfatta utbrändhet. Det ena som en 
specifik arbetsplatsrelaterad företeelse som bland andra Maslach, Leiter och 
Schaufeli företräder. De har synen att det är en yrkesrelaterad reaktion eller kris. 
Det andra sättet att se på utbrändhet representeras bland annat av Hallsten och 
Pines. De menar enligt Hallsten (2005b), att sjukdomen kan ses som en allmän 
existentiell process som inte är specifik för arbetslivet utan kan appliceras i vilken 
kontext som helst.36  
 
Förekomsten av utbrändhet kan kartläggas med olika färdiga mätinstrument som 
består av enkätfrågor. För synen att utbrändhet är arbetsplatsspecifik finns MBI-
HS och MBI-GS som utvecklats av Maslach med flera och blivit en standard 
metod för att fånga upp fenomenet ”burnout”. För den andra synen finns generella 

                                                 
 
 
 
33 Hallsten L et.al, (2005), “Performance-based self esteem A driving force in burnout processes 

and its assessment” s. 1-2. 
34 Hallsten L et.al, (2005), “Performance-based self esteem A driving force in burnout processes 

and its assessment” s. 3. 
35 Hallsten L, (2005b), ”Burnout and wornout: concepts and data from a national survey” s. 518 
36 Hallsten L, (2005b), ”Burnout and wornout: concepts and data from a national survey” s. 517, 

se även Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet”. 
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mätinstrument utvecklade, Hallsten (2005) nämner två stycken: Burnout Measure 
(BM) och Copenhagen Burnout Inventory.37 

5.2.4 Känslan och processen 

Människor som utsätts för långvarig stress upplever ofta problem med sömnen 
och den kognitiva förmågan. Den mentala kapaciteten hos anställda som ju är 
viktigt på många arbetsplaster idag försämras genom svårigheter att minnas och 
koncentrera sig. Även andra svårigheter som har med den kognitiva förmågan att 
göra kan påverka arbetet. Svårigheterna stannar inte vid det mentala utan 
kroppsliga symtom som trötthet, infektionskänslighet, yrsel och symtom från 
mage påverkar också den anställdes välbefinnande.38 
 
I doktorsavhandlingen ”Burnout and sleep” av Mirjam Ekstedt (2005) redovisas 
resultatet av en sammanställning av fyra olika undersökningar. Den första studien 
har haft som syfte att belysa upplevda erfarenheter och identifiera tidiga tecken i 
utbrändhetsprocessen, se tabell 1. 
 
Tabell 1: Utbrändhetens kännetecken. Källa: Ekstedt M, (2005), ”Burnout and 
sleep” s. 40. Min översättning från engelska. 

Kännetecken för utbrändhetsprocessen 
Känsla av att vara fångad i en otydlig kamp för att leva 
upp till en aldrig sinande ström av krav i och utanför 
arbetet å ena sidan och stimulerande utmaningar som en 
självnärande drivkraft å den andra. 
Negligerandet av personliga behov som regelbundna 
måltider, fysisk träning, sociala aktiviteter och avsätta tid 
för sömn och vila. 
Kroppsliga symtom som värk, ofta återkommande 
infektioner, känslomässig instabilitet, sömnrubbningar, 
kognitiv försämring och en överväldigande trötthet. 
Fritiden går åt till att vara sjuk och utmattad eller 
oförmåga att varva ner och som en följd därav 
svårigheter med att sova och återhämta sig. 

 
Tabellen beskriver de typiska kännetecknen för hur en utbrändhetsprocess kan se 
ut. Det börjar med någon form av press som leder till att personliga behov åsido-
sätts. Detta leder för eller senare till olika sjukdomssymtom som så småningom 
gör den drabbade mer och mer arbetsoförmögen. 
 
Undersökningen identifierade också åtta olika beståndsdelar av utbrändhets-
processen: ”inre incitament”, ”känsla av ansvar”, ”hotad självkänsla”, 
”uteslutande av aktiviteter”, ”kroppsliga symtom”, psykologiska symtom”, 

                                                 
 
 
 
37 Hallsten L, (2005b), ”Burnout and wornout: concepts and data from a national survey” s. 517. 
38 Perski A et.al, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 32. 
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”utmattning” och ”kört in i väggen”.39 ”Uteslutande av aktiviteter” ska förstås 
som att personen gradvis slutade med olika aktiviteter som kom i konflikt med 
kampen att bemästra den stressiga situationen (se rad 2 i tabell 1 för exempel).40 
 
Maslach menar att individer som befinner sig i en utbrändhetsprocess själva ofta 
inte är medvetna om att de befinner sig i början på denna process eller stig som 
leder mot utbrändhet.41 Det små tecken som uppträder är förändringar i sinnes-
stämning, attityder mot andra och beteende på arbetet. Hon menar därför att på 
arbetsplatsen är det nära arbetskamrater och överordnade som bäst har möjlighet 
att upptäcka dessa små tecken. Organisationen kan ta vara på denna möjlighet 
genom att skapa rutiner för att ta tillvara denna information. Maslach menar att 
det finns sociala hinder som ofta hindrar att denna information kommer till nytta. 
Det måste ”finnas en stämning av ömsesidig tillit och respekt där man kan delge 
varandra känslor och feedback” 42. Det bästa sättet att upptäcka utbränning menar 
författaren ändå är att undersöka personalen och mottagarna av dess tjänster med 
hjälp av t.ex. Maslach Burnout Inventory. 
 
Ser man utbrändhetsprocessen ur ett arbetsplatsperspektiv så är irriterad stämning, 
borttagna fikapauser på grund av tidsbrist och mobbning relevanta signaler om för 
hög stressnivå. En ökad olycksfalls- och incidentnivå kan även det tyda på en för 
hög stressnivå.43 

5.3 Stress 

5.3.1 Definition av stress 

Stress har både en medicinsk och en psykologisk förklaringsmodell.44 Stress ur 
medicinsk synpunkt är ett tillstånd i individen som uppstår när individen inte har 
en normal tillräcklig förmåga att hantera svåra situationer. 7 I detta läge aktiverar 
kroppen ett extra kraftsystem för kamp eller flykt för att kunna hantera 
situationen. Detta system är avsett att endast användas under kort tid som 
maximalt nog inte räknas mer än i timmar. Skulle detta tillstånd där kroppen är 
aktiverad för kamp eller flykt snarare blir regel än undantag, vilket alltför ofta kan 
vara fallet då kraftsystemet inte klarar att övervinna moderna stressfaktorer, leder 
detta till att det aktiverade kraftsystemet skadar och bryter ner vår organism. En 
alternativ reaktion till kamp och flykt är när hjärnan har gjort bedömningen att vi 
inte kan ta oss ur en situation med hjälp av kamp eller flykt, då inträder en 
situation där kroppen försöker spela död. Stress kan definieras som ”organismens 
                                                 
 
 
 
39 Min översättning av Ekstedt M, ”Burnout and sleep” (2005) s. 40 ”inner incentive”, ”feeling 

responsible”, ”threatened self-image”, ”cutting off”, ”bodily manifestations”, “psychological 
manifestations”, “fatigue” and “reaching the bottom line”. 

40 Ekstedt M, (2005), ”Burnout and sleep” s. 40-41. 
41 Maslach C, (1982), ”Utbränd En bok om omsorgens pris” s. 158. 
42 Maslach C, (1982), ”Utbränd En bok om omsorgens pris” s. 159. 
43 Engman C, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd?” s. 64. 
44 Theorell T et.al, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 15. 
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reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den 
har för att hantera dessa”45 8. Det innebär att även underaktivering av de resurser 
kroppen besitter kan leda till stress, då benämnd negativ stress.46 
 
I kroppen finns även ett bromssystem vars syfte är att hantera kroppens resurs-
hushållning. Det reparerar skador, håller vävnader i gott skick och bestämmer hur 
olika ämnen skall användas och ser till att föra ut restprodukter. Systemet styrs av 
den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet och påverkar produk-
tionen av uppbyggande substanser eller med ett annat ord kallat anabola 
hormoner. Systemet är normalt som mest aktivt under vila. Vid utdragna hotfulla 
situationer kan systemet bli mer aktivt än vad som på lång sikt är hälsosamt. 
Kroppen bygger upp sig själv men får inte möjlighet att göra sig av med den extra 
energi den lagrat upp, vilket kan leda till metabolt syndrom. En utputande 
kalaskula på magen och insulin- och blodtrycksstörningar är karaktäristiskt för 
syndromet som också är en vanlig reaktion på stress. Känslomässigt märks 
tillståndet genom ett ökat behov av tröst. Inte sällan försöker den drabbade att 
bota den obehagliga känslan med orala excesser i form av onyttig mat av det mer 
söta och feta slaget samt alkohol.47 

5.3.2 Utbrändhet och stress 

Vid sjukskrivning när man ger diagnosen ”utmattningssyndrom” antar man att 
den orsakats av långvarig stress48. Denna orsakskoppling återspeglas även i 
litteraturen där stress och utbrändhet går hand i hand trots att det bara finns en 
begränsad mängd forskning om sambandet begreppen emellan. Hur kroppen 
fysiologiskt utvecklar trötthet utifrån stress är heller inte klarlagt. Däremot finns 
det en hög korrelation mellan stressreaktion och utbrändhet.49 Låt mig referera en 
nyligen utförd studie där syftet har varit att finna samband mellan fragmenterad 
sömn och fysiologiska stressparametrar samt söka efter samband mellan antal 
uppvaknanden och bland annat utbrändhet och stress. Även om studien inte drar 
några säkra slutsatser kring ett eventuellt samband mellan stress och utbrändhet så 
konstateras det att studien pekar mot att en oförmåga att gå ned i varv är en 
bidragande faktor. Trots att inga säkra slutsatser dras av orsakssamband sägs i 
rapporten att långvariga perioder av stress och överbelastning kan vara orsak till 
sjukdom.50 

                                                 
 
 
 
45 Åsberg M et al, (2003), ”Utmattningssyndrom – Stressrelaterad psykisk ohälsa” s. 15. 
46 Åsberg M et al, (2003), ”Utmattningssyndrom – Stressrelaterad psykisk ohälsa” s. 15-16. 
47 Åsberg M et al, (2003), ”Utmattningssyndrom – Stressrelaterad psykisk ohälsa” s. 17. 
48 Åsberg M et al, (2003), ”Utmattningssyndrom – Stressrelaterad psykisk ohälsa” s. 7. 
49 Ekstedt M, (2005), ”Burnout and sleep” s. 8. 
50 Ekstedt M, (2005), ”Burnout and sleep” s. 27, 44 och 48. 
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5.3.3 Konsekvenser av långvarig stress 

Ett överfrekvent utnyttjande av stresshanteringssystemet och långvarig kroppslig 
stressaktivering är i längden skadligt för den mänskliga organismen51. Förutom 
utbrändhet kan stress leda till bland annat hjärt-kärlsjukdomar, muskel- och 
ledvärk, infektionssjukdomar, mag-tarmproblem och hudbesvär52, ont i ryggen, 
värk i nacke och skuldror53. Fibromyalgi, kronisk trötthet och depression är också 
sjukdomstillstånd man förknippar med långvarig stress54. 

5.3.4 Stresshanteringsförmåga och bråttomsjuka 

Vid undersökning av kvinnor har man funnit skillnader i hur de hanterar stress. 
Kvinnor med bättre förmåga att hantera stress, ångest och oro löper mindre risk 
att drabbas av hjärtinfarkt som orsakats av stress.55 Det är inte bara brist på 
stresshanteringsförmåga som kan vara en individs bidrag till en negativ stress 
situation. Redan på 50-talet redogjorde hjärtläkarna Meyer Friedman och Ray 
Rosenman för bråttomsjukan på engelska kallad ”Harry sickness” eller som man 
kanske oftare säger att en individ har ett typ A-beteende. Det innebär att individen 
ser tiden som en bristvara och försöker göra fler saker samtidigt och allt skall gå i 
ett huj. För omgivningen kan det märkas genom att personen ofta och snabbt blir 
irriterad och arg eller ofta ger kritik och visar upp en fientlig attityd. Dessvärre 
visar forskningen på hälsorisker, framförallt hjärtinfarkt, när ilskan och 
fientligheten blir för stor. Detta oavsett om dessa känslor döljs eller inte.56  
 
En individ kan också genom höga egna krav som man inte tycker sig hinna med 
stressa upp sig själv. Dessa individer som stressar upp sig själva uppvisar ofta ett 
starkt kontrollbehov för att deras ofta höga normer skall bli tillgodosedda. Det 
leder till att de ofta tar på sig arbete själva och även till försök att få andra 
människor att följa de egna normerna. Detta leder lätt till frustration då människor 
som inte vill låta sig ledas enligt någon annans fasta normer sätter sig på tvären. 
Denna ”kampstress” har sin motsvarighet i den depressiva uppgivenhetsstressen. 
En situation där individen känner sig för uppgiven för att överhuvudtaget ens 
försöka åtgärda något som trots allt skulle vara möjligt. Båda beteendena är 
stressframkallande.57 Ett klokt ord på vägen av okänd härkomst: 
 
”’Ge mig eftertanke nog att kunna acceptera det jag inte kan förändra, mod att 
förändra det jag kan, och vishet nog att se skillnaden’”58. 

                                                 
 
 
 
51 Åsberg M et al, (2003), ”Utmattningssyndrom – Stressrelaterad psykisk ohälsa” s. 16. 
52 Perski A et.al, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 31. 
53 Theorell, T et.al, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 26. 
54 Perski A et.al, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 35. 
55 Orth-Gomér K et.al, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 42. 
56 Burell G et.al, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 51-52. 
57 Burell G et.al, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 52-53. 
58 Burell G et.al, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 53. 
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5.3.5 Skillnader i kvinnors och mäns stressmönster 

Statistiska centralbyråns (SCB) tidsstudier (årtal okänt) har visat att kvinnor utför 
mer obetalt arbete hemma än vad män gör. Att detta skulle kunna göra kvinnor 
mer stressade av hemarbetet bekräftas av Marianne Frankenhaeusers och Ulf 
Lundbergs studier (årtal okänt) där kvinnors stressnivå förutom att vara hög mitt 
på dagen, likt männen, även får en hög stressnivå på kvällen då hemmasfären 
kräver både tanke- och fysisk möda.59 En annan könsspecifik skillnad är kvinnors 
fokus och egna ansvar på relationer och hur dessa fungerar, vilket kan vara en 
stressfaktor.60 

5.4 Sjukskrivning 

5.4.1 Praxis  

Begreppet ”utbrändhet” är en relativt ny företeelse i sättet att klassificera 
sjukdomar och hälsoproblem även om fenomenet i sig funnits tidigare. År 1997 
var första gången som utbrändhet fanns med som en diagnos i Socialstyrelsens 
diagnosförteckning. Fortfarande är dock utbrändhet inte en vedertagen 
kriteriebaserad diagnos som gäller internationellt. Därför sjukskrivs individer som 
är utbrända även som andra typer av psykiska sjukdomar som t.ex. depressioner, 
stressreaktioner och ångestsyndrom då dessa även är symtom som kan uppkomma 
vid utbrändhet.61 I en ändring av klassificering av sjukdomar som infördes januari 
2005 har denna praxis formellt stöd från Socialstyrelsen. För patient som 
uppfyller någon annan psykisk diagnos t.ex. depression så skall denna användas 
som huvuddiagnos. Den post som i klassifikationen benämns ”F43.8 Andra 
specificerade reaktioner på svår stress”, där utmattningssyndrom skall ingå, blir 
då en bidiagnos. Endast om patienten inte uppfyller någon annan psykisk diagnos 
blir huvuddiagnosen F43.8.62 Utmattningssyndrom hamnar då i samma grupp som 
andra svåra reaktioner på svår stress. Utmattningssyndromet har dock en egen 
kod, en så kallad fördjupningskod genom tillägget ”A”. Koden blir då F43.8A. 
Denna fördjupningskod är dock i dagsläget frivillig att rapportera till 
socialstyrelsens patientregister men ger landstingen möjlighet till mer specificerad 
statistik. 

5.4.2 Klinisk benämning 

I en rapport från Socialstyrelsen (2003) föreslås att termen utmattningssyndrom 
används på grund av att ordet utbränd beskriver något som är oreparerbart. 

                                                 
 
 
 
59 Orth-Gomér K et.al, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 41-42. 
60 Burell G et.al, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 53. 
61 Riksförsäkringsverket Analyserar 2002:4, (2002), ”Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom 

och utbrändhet” s. 8. 
62 Socialstyrelsen hemsida ” http://www.sos.se/epc/klassifi/FRAGOR.htm” Svar på fråga nr 2533. 
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Utmattningssyndrom skall enligt författarnas förslag användas ”för de tillstånd 
där depression inte har utvecklats”. Har depression utvecklats bör termen 
”egentlig depression med utmattningssyndrom” användas. När kriterierna för 
utmattningssyndrom antingen med eller utan depression inte är uppfyllda kan 
termen ”maladaptiv stressreaktion” tillämpas. I sjukskrivningsbegreppet eller 
diagnosen ”utmattningssyndrom” förutsätts orsaken vara långvarig stress utan 
specifik kontext. Såväl arbetet som t.ex. arbetslöshet eller vilket annat samman-
hang som helst kan accepteras i diagnosen.63 

5.5 Samhällstillstånd 

5.5.1  Lönearbetet en grogrund 

Själva lönearbetet kan vara en grogrund för att alienation skall uppstå. Människan 
är materiellt beroende av den lön i pengar som utgår för arbetad tid eller 
prestation. Tillsammans med det kapitalistiska produktionssättet, som i sin mest 
råa form bara strävar efter ekonomisk vinning, är det en del av de samhälliga 
förutsättningar som människan har att verka inom. I denna miljö finns det en risk 
att själva produktionen av varor och tjänster agerar som en makt över människan 
som inte går att påverka. Människan kan uppleva sig som ett anonymt objekt som 
bara skall hantera sakliga instruktioner och uppgifter.64De finns då risk att 
människan inte kan tillfredställa sina känslomässiga behov. 
 

5.5.2  Globalisering och ökad konkurrens 

Enligt de två nordamerikanska forskarna Maslach och Leiter har utbrändhet alltid 
varit ett problem inom vård- och serviceyrken. Författarna hävdar att förändringar 
i den ekonomiska utvecklingen, tekniken och ledarskapsfilosofin är orsak till att 
sjukdomen har spritts och utgör ett allt större problem även i andra arbeten.65 Den 
ekonomiska utvecklingen de syftar på är den tilltagande globaliseringen med en 
ökad konkurrens där utvecklingsländer utmanar de etablerade industrinationerna 
vilket möjliggör eller leder till ett ökat tryck på de arbetsplatser som finns kvar i 
de etablerade industriländerna. Även den strävan att så fort som möjligt pressa 
upp börsvärdena på företagen med t.ex. stora skuldfinansierade företagskonstella-
tioner leder till en ökad ekonomisk press att nå kortsiktiga avkastningskrav.66 
Ledarskapsfilosofin går ut på att höja produktiviteten med en hård attityd 
gentemot personalen. Problemen delegeras men inte den makt som skulle behövas 
för att åstadkomma lösningar.67 Denna situation kan leda till de tidigare nämnda 

                                                 
 
 
 
63 Åsberg M et al, (2003), ”Utmattningssyndrom – Stressrelaterad psykisk ohälsa” s. 7. 
64 Berg Elisabeth, (1992), “Alienation och utbrändhet” s.11 
65 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 8 och 12. 
66 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 12-16. 
67 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 18-19. 
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karaktärskrockarna mellan individ och arbete som Maslach och Leiter identifierat 
(Se under rubriken: Utbrändhet enligt Maslach och Leiter). 

5.5.3 Aktuell forskning i Sverige 

Maslach och Leiter är som nämnts nordamerikanska forskare och deras definition 
på utbrändhet och den samhällskontext som de menar skapar utbrändhet präglas 
naturligtvis av den världsdelens förhållanden. Därför redovisar jag här en svensk 
studie (2003-2004) 68 som genomfördes med fokusgrupper bestående av personer 
som föreståndaren för Fenix Självhjälpscenter bedömde led av utmattnings-
syndrom. Djupare än så kommer jag inte att gå in på med att åskådliggöra de olika 
geografiska områdena med varandra.  
 
Syftet med undersökningen var inte att specifikt gå in på utbrändhet,69 utan att 
försöka fånga in förhållanden som på arbetsplaster i Sverige skulle kunna ha 
samband med samhällsförändringar och ohälsa. Man har dock inte tagit med de 
tidigare modellerna krav-kontoll-stöd och ansträngning-belöning som är två 
etablerade modeller för att förklara hur arbetsmiljöns psykosociala faktorer 
påverkar människor70. Undersökningens urvalspopulation har varit med om och 
vittnar om dåliga arbetsmiljöförhållanden inte om sin utmattning.71 
 
Hennes informanter talar om att vinstmaximering ofta överskuggar allt annat. I 
den omgivningen blir individuell mätning och krav på individuell prestation/lön-
samhet en del av arbetsmiljön. Det leder till en miljö där man rationaliserar bort 
icke produktiv tid som till exempel raster, men även till exempel sjukdom och 
ledighet vid anhörigas bortgång kan tillhöra icke välkomna företeelser. Det tas för 
givet att anställda skall slita hårt, vara uppdaterade, skall orka prestera hur mycket 
som helst och inte visa tecken på svaghet. Förhållandet leder till egoism och 
konkurrens mellan anställda, det blir en brist på humanitet. 
 
Brist på struktur i allmänhet, men speciellt ifråga om fördelning av arbetsupp-
gifter kan leda till att man som arbetstagare tar på sig för mycket. En dålig 
struktur i form av att veta vem som fattar beslut är inte heller ovanligt. En dålig 
struktur leder till frustration och det blir onödigt jobbigt för alla på arbetsplatsen.  
 
Förändringstryck och omorganisationer sliter på personalen.  Nya chefer startar 
ofta omorganisationer för att verka kraftfulla. Upprepade omorganiseringar skapar 
dock både vanmakt och frustration hos de anställda. Det är inte bara på det sättet 
som chefer kan orsaka problem, frånvarande och inkompetenta chefer gör också 
de anställda en otjänst.  
 

                                                 
 
 
 
68 Widmark M, (2005), ”Det nya arbetslivet” s. 39. 
69 Widmark M, (2005), ”Det nya arbetslivet” s. 36. 
70 Widmark M, (2005), ”Det nya arbetslivet” s. 32. 
71 Widmark M, (2005), ”Det nya arbetslivet” s. 37. 



 
 

25 

Arbetsplatsens värderingar ligger idag alldeles för långt bort mot de anställdas 
personliga värden, relationer präglas i allt för stor grad av hårdhet, egoism och 
kyla 21. Informanterna upplever också att man inte kan vara sig själv på dagens 
arbetsplatser. Man får inte vara känslosam och man måste ge sken av att vara 
stark.72 
 
Enligt undersökningar som Theorell refererar till så var 1970- och 1980-talet en 
period då de psykosociala förhållandena i samhället blev bättre. Det efterföljande 
1990-talet var dock en period av försämrade förhållanden. Trötthet och svårartad 
oro blev vardag för ett stigande antal personer.73 Den tidigare nämnda studien 
som RFV har gjort visar också att antalet personer som har blivit sjukskrivna för 
psykiska sjukdomar har ökat under perioden. I början av 90-talet hade 14 procent 
av de långtidssjuka (60 dagar eller mer) en psykisk diagnos medan år 2000 
motsvarande siffra var 23 procent. Arbetsrelaterad stress antas bidra till denna 
ökning då sjukdomarna är av mindre psykiskt svårartade slag.74 
 

5.5.4 Konflikter och kulturella särdrag 

 
Utan anspråk på att generalisera sina resultat har Gertsson et.al (2004) ställt sig 
frågan varför vissa individer blir utbrända i en viss miljö medan andra inte blir 
det.75 . Deras arbetsplatsrelaterade studie har visat att konflikter på arbetet haft en 
avgörande inverkan på att deras respondenter blivit utbrända.76. Det pekar också 
på att en parameter för insjuknande är hur nära konfliktämnet ligger i förhållande 
till en persons kärnvärderingar. Konflikten blir allvarligare och får större styrka ju 
närmare en persons kärnvärderingar konfliktområdet kommer.77. 
 
En Svensk läkare med tysk härkomst har i läkartidningen (2003) pekat på att 
konflikthanteringen i Sverige bygger mycket på försiktighet och samförstånd, 
eller som han uttryckte det, konflikträdsla. Han menar att det är karakteristiskt för 
det svenska samhället i stort. Det får till följd att konflikter som ändå uppstår och 
varar under lång tid kan leda till patologisk stress för de inblandade. Stressen i sin 
tur kan leda till bland annat utmattningssyndrom.78 
 

                                                 
 
 
 
72 Widmark M, (2005), ”Det nya arbetslivet” s. 47-75. 
73 Theorell T, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 14. 
74 RFV Analyserar 2002:4, (2002), ”Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet” 

s. 5-6. 
75 Gertsson S et.al, (2004), ”Utbrändhet i ett annat perspektiv” s. 6. 
76 Gertsson S et.al, (2004), ”Utbrändhet i ett annat perspektiv” s. 57. 
77 Gertsson S et.al, (2004), ”Utbrändhet i ett annat perspektiv” s. 54. 
78 Beland M, (2003), ”Läkartidningen – Kultursjukdomar med  högt pris” s. 3999 
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6 Praktiskt åtgärdsarbete 

6.1 Inledning 
Texterna i detta kapitel baseras huvudsakligen på två källor. Dels på vad de två 
inom området namnkunniga forskarna Maslach och Leiter har redovisat i sin bok 
”Sanningen om utbrändhet” från 1997 och dels på erfarenheterna från det AFA 
finansierade forskningsprojektet ”Arbete och hälsa inom process och verkstads-
industrin” kort kallat AHA-projektet. 
 
AHA-projektet är ett projekt som drivits av Sektionen för Personskadeprevention 
vid Karolinska Institutets institution för klinisk neurovetenskap. Det går ut på att 
tillämpa evidensbaserade metoder för att främja hälsa och produktivitet i process- 
och verkstadsindustrin. Projektet har genomförts mellan åren 2000-2003 och har 
koncentrerats kring besvär inom de fyra områdena nacke/rygg, hjärta och kärl, 
luftvägar och riskfyllda alkoholvanor. 79 Fokusområdet har inte varit utbrändhet 
även om det i kartläggningsenkäterna av de anställda som en del har ingått 
Maslach Burnout Inventory (MBI-GS).80  Det som gör studien intressant i 
sammanhanget är dock det systematiska sättet som forskarna i projektet och de 
deltagande företagen använt sig av när de arbetat med att förbättra bland annat 
den psykosociala arbetsmiljön.81 Det faktum att studien har bedrivits i Sverige 
med de förhållanden och värderingar som råder här, gör den till ett bra 
komplement till Maslach och Leiter som arbetar i Nordamerika.  

6.2 Ekonomi och mänskliga värden 
Maslach et.al hävdar att det är lönsamt att förebygga utbrändhet82. AHA-studien 
drar samma slutsatser men faktaunderlaget har vid utvärdering visat sig 
otillräckligt. Frågan är dock om mänsklig förslitning ska ses ur ett ekonomiskt 
perspektiv.  Någonstans finns ett vägval där man måste välja huruvida de 
mänskliga värdena skall prioriteras över de företagsekonomiska. 
 

                                                 
 
 
 
79 AHA-projektet, (2004), ”Slutrapport: Del 1 Arbete och hälsa inom process och 

verkstadsindustrin AHA-projektet” s. 9 
80 AHA-projektet, (2004), ”Slutrapport: Del 1 Arbete och hälsa inom process och 

verkstadsindustrin AHA-projektet” s. 31 
81 AHA-projektet, (2004), ”Slutrapport: Del 1 Arbete och hälsa inom process och 

verkstadsindustrin AHA-projektet” s. 9 
82 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 135. 
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6.3  Målen och medlen 
Bengt Arnetz (2002) menar att om det finns arbetsglädje i en organisation så är 
det ett sunt sätt att undvika utbrändhet. Har man sen förmågan att involvera 
medarbetarna mot en gemensamt utarbetad vision och ha tydliga mål samtidigt 
som man lyckas upprätthålla effektiva processer, så har både organisationen och 
medarbetarna bättre förutsättningar att ha hälsan i behåll.83 Maslach och Leiter 
(1997) menar att man ska ta tillvara de möjligheter som gör att medarbetarna kan 
behålla sitt engagemang för arbetet. Ett engagemang som består av energi, 
delaktighet och effektivitet. Människor som är bra på det de gör och får använda 
sin förmåga och erfarenhet på ett kreativt sätt får en inre tillfredställelse som ger 
glädje i själva arbetet.84 
 
Det gäller för ledningen att etablera ledningsprocesser och ledningsstrukturer så 
att de sex organisationsförhållandena arbetsmängd, kontroll, ersättningar, 
gemenskap, rättvisa och värderingar inte blir till oförenligheter med respektive 
medarbetare. De viktiga verktyg i form av processer och strukturer som ledningen 
kan påverka de sex organisationsförhållanden med är enligt Malach et.al. (1997): 

85 
 

• ”Uppdrag och mål” 
• ”Central ledning” 
• ”Arbetsledning” 
• ”Kommunikation” 
• ”Utvärdering av prestationer” 
• ”Hälsa och säkerhet” 

 
Målet är att uppnå positiva känslor hos sina anställda. Ovanstående verktyg är de 
man främst har att arbeta med för att skapa positivt laddade känslor som är 
grunden för engagemang för företagets strävanden.86 
 
Med tanke på de samhälliga förutsättningarna när det gäller lönearbete och en 
kapitalistisk bas för samhällsekonomin är det av vikt att inte glömma bort eller 
bortse från människors emotionella behov.87 

                                                 
 
 
 
83 Arnetz B et al, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 83. 
84 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 70. 
85 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 136-137. 
86 Ibid. 
87 Berg Elisabeth, (1992), “Alienation och utbrändhet” s.12-14 
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6.4 En social process 

6.4.1 Involvera känslan 

De finns anledningar att fokusera på anställdas energinivå. Inte bara för att det 
kan spegla hälsotillståndet hos en individ utan också för att energi är en viktig 
mental produktionstillgång på många ställen i dagens arbetsliv.88 Det gör det 
viktigt för en organisation att känna till vad som påverkar energinivån och att 
regelbundet försöka mäta denna nivå hos varje anställd. 
 
Bengt Arnetz (2002) skriver att det är ”medarbetarnas egna känselspröt”89 som 
först känner av förhållandena på en arbetsplats. Dessa spröt reagerar tidigare än 
ohälsan hinner göra entré och utbrändhetsprocessen börjar.90 Det finns dock 
problem att komma åt vad dessa spröt känner av. Människor talar långt ifrån alltid 
om sina problem och känslor. Det kan finnas oro för att känslorna är olämpliga, 
oprofessionella eller att man känner sig generad över dem.91  En vanlig orsak är 
att man inte vill bli uppfattad som en bakåtsträvare eller gnällspik. Ett första steg 
är då att se till att människor vågar ge ord åt sina känslor.92  
 
Det man sätter igång för att arbete med denna typ av frågor är och kommer att 
vara en kontinuerlig process93. Processen kräver åtaganden för att människor skall 
våga tala om hur de känner sig och hur de uppfattar den miljö de arbetar i.94 

6.4.2 Processen och dess förberedelser 

Man kan dela upp processen i fem olika huvudbeståndsdelar: Förberedelser, 
kartläggning, analys, rapportering och åtgärder.  Själva kärnan i processen startar 
med en kartläggning av vilka problem som finns. Om det bara är situationen kring 
utbrändhet man är ute efter att förbättra så vill man kartlägga de relevanta 
orsakerna på detta område.95 AHA-projektet har dock ett vidare hälsofokus för att 
även täcka in andra sjukdomar och problem som antas påverka produktivitet och 
hälsa. Man gör heller ingen skillnad på om det är arbetet eller andra faktorer som 
varit orsak till dålig hälsa96. Karläggningsarbetet blir naturligtvis då mer 
omfattande. Det viktiga i sammanhanget är att kartläggningen som görs med en 
personalenkät verkligen kommer att ge relevant information och att analys och 

                                                 
 
 
 
88 Arnetz B, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 79. 
89 Arnetz B, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 83. 
90 Arnetz B, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 83. 
91 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 52. 
92 Engman C, (2002), ”Jäktad, pressad – utbränd” s. 68. 
93 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 109. 
94 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 148. 
95 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 143-144. 
96 AHA-projektet, (2005), ”Hälsa och produktivitet  Slutrapport: Del 2 AHA-studien; Arbete och 

Hälsa inom process- och verkstadsindustrin”  s. 9 och 11. 
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rapporteringsarbetet är väl förberett97. Detta har AHA-projektet tagit fasta på. 
Projektet är uppbyggt på vetenskapligt testade systematiska arbetsmetoder och 
åtgärder 98.  
 
Både Maslach et.al. och AHA-studien ser personalenkäten som en av huvud-
beståndsdelarna i processen. För att få en bra svarsfrekvens och ärliga svar är det 
viktigt att de anställda vet varför enkäten genomförs och hur man kommer att 
rapportera och använda resultaten. Det är därför oundvikligt att man redan under 
förberedelsestadiet utvecklar en plan för både analys, rapportering och hur man 
kommer att arbete med resultaten. Planen hjälper till att tiden mellan enkätsvarens 
inlämnande till rapportering blir så kort som möjligt.99 En del av AHA-projektets 
syfte har varit att utveckla och systematisera detta arbete. Forskarna i projektet har 
utarbetat en evidensbaserad metodik för både planering och genomförande av 
enkäten.100 
 
I förberedelsearbetet är det också viktigt att ha utarbetat en plan för hur man ska 
förankra denna typ av förändringsprocess. Det ligger i projektets natur att alla i 
organisationen skall medverka på ett eller annat sätt. Det är därför viktigt att alla 
medarbetare får en förståelse för hur de och deras roller på arbetet kommer att 
påverkas av projektet. För att ett engagemang och positiva känslor skall skapas är 
det viktigt att alla känner sig delaktiga.101 Förankring av denna typ av arbete är en 
av rekommendationerna från AHA-studien102. 

6.4.3 Kartläggning av personalsituationen 

Det är viktigt att utforma en enkät som ger svar på hur företagets relation till sina 
medarbetare fungerar. Förutom att fånga upp graden av utbrändhet och 
engagemang vill man veta vilka oförenligheter som finns mellan den anställde 
och arbetet. Då får man svar på vad man är bra på och vad som inte fungerar bra 
när det gäller arbetsmängd, kontroll, ersättningar, gemenskap, rättvisa och 
värderingar. För att kunna åtgärda brister är det också viktigt att få klarhet i hur 
rutiner och strukturer för ledning inverkar på dessa sex oförenligheter.103  
I organisationer kan det också finnas specifika förhållanden som kan orsaka 
problem och olika personalgrupper kan ha olika situation. Förhållanden på olika 
avdelningar kan skilja sig markant åt beroende på till exempel hur avdelningens 
chef fungerar eller vad arbetet i sig ställer för krav. Det är därför bra att man kan 

                                                 
 
 
 
97 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 148-149. 
98 AHA-projektet, (2005), ”Hälsa och produktivitet  Slutrapport: Del 2 AHA-studien; Arbete och 

Hälsa inom process- och verkstadsindustrin”  s. 9 och 11. 
99 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 145-146. 
100 AHA-projektet, (2005), ”Hälsa och produktivitet  Slutrapport: Del 2 AHA-studien; Arbete och 

Hälsa inom process- och verkstadsindustrin”  s. 21-22. 
101 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 142. 
102 AHA-projektet, (2005), ”Hälsa och produktivitet  Slutrapport: Del 2 AHA-studien; Arbete och 

Hälsa inom process- och verkstadsindustrin”  s. 11. 
103 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 141 och 144. 



 
 

30 

tillsätta fokusgrupper för att komplettera de generella enkätfrågor som både 
Maslach och AHA-projektet använder sig av.104 
 
För att få bra svarsfrekvens och relevanta svar är det några saker man bör tänka 
på. Redan som en del av planeringsfasen ska man ha upprättat en sekretesspolicy 
kring enkätsvaren. Man måste också ge den tid som behövs för besvarande, 
avlösning kan behövas och kan kräva sin egen planering. Det måste kännas 
meningsfullt att fylla i enkäten. Det är ledningens uppgift att se till att det finns en 
tillförsikt att resultaten verkligen kommer till nytta.105 Det är en del av för-
beredelsen att veta vad man ska göra med resultaten och att resurser till åtgärder 
är avsatta. De företag som ingick i AHA-studien har samarbetat med företags-
hälsovården för att vid behov vidtaga hälsoinsatser för anställda som är i 
riskområdet.106 Kommunikation är ett av de verktyg som jag tidigare nämnt man 
har att arbeta med. Det kan vara på sin plats att här poängtera kommunikationens 
betydelse för att nå ut med vilka åtgärder man har vidtagit för att kunna regera på 
problem och brister som enkätsvaren synliggör.  

6.4.4 Analysering av personalenkäten 

Hur analysen ska göras måste vara förberett redan innan enkäten delats ut107. Det 
får inte gå för lång tid mellan ifyllande av enkäten och dess rapportering. 
Analysen faller också under sekretessfrågan.108 Man måste också ha klart för vem 
och vilka grupper resultaten ska redovisas och vad som ska redovisas till 
respektive grupp eller person.109 I AHA-projektet får varje anställd som fyllt i 
enkäten en personlig redovisning för att få veta hur han/hon själv ligger till när det 
gäller risk för ohälsa inom vissa uppmärksammade områden.110 För att kunna 
förändra förhållanden som leder till sjukdom hos anställda är det dock åter-
koppling till grupper som är intressant. Generellt kan sägas att olika avdelningar 
inte bör redovisas tillsammans då förhållandena kan variera dem emellan.111 

6.4.5 Ändamålsenlig rapportering till alla  

Rapporteringen som sker måste fylla det syfte som man har med enkäten. Den ska 
koncentreras på de problem och frågeställningar som man vill ha svar på. Det är 
personalens känslor kring sin arbetssituation som ska fokuseras. Språkmässigt 
skall rapporten vara lättillgänglig.112 
                                                 
 
 
 
104 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 147. 
105 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 148. 
106 AHA-projektet, (2005), ”Hälsa och produktivitet  Slutrapport: Del 2 AHA-studien; Arbete och 

Hälsa inom process- och verkstadsindustrin”  s. 11. 
107 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 149. 
108 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 146. 
109 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 149. 
110 AHA-projektet, (2005), ”Hälsa och produktivitet  Slutrapport: Del 2 AHA-studien; Arbete och 

Hälsa inom process- och verkstadsindustrin”  s. 21-22. 
111 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 148. 
112 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 149. 
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Rapporteringen är en del i återkopplingen för att öka delaktigheten. Delaktigheten 
är viktig för att den ökar engagemanget i processen att förbättra hälsoläget, inte 
minst genom att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön.113 Genom att tillämpa 
survey-feedback-metoden, som i rapporteringsskedet innebär att resultatet 
presenteras för alla enkätdeltagare, försöker man säkerställa utvecklings-
processens förankring114.  
 
Rapporten måste innehålla en övergripande del för hela organisationen och hur 
det ser ut för varje relevant organisationsenhet. Det måste tydligt framgå var och 
vilka oförenligheter som finns mellan anställda och arbete. Meningen med 
rapporten är att man skall kunna ha den som underlag när man börjar åtgärds-
arbetet.115 

6.4.6 Åtgärder med förankring 

Har man genomfört en relevant och bra undersökning som mynnat ut i en för 
syftet välskriven rapport så har man ett bra bild av vilka problem man har, hur 
stora de är och var i organisationen de uppstår. 
 
Den tidigare nämna survey-feedback-metoden innebär i åtgärdssteget att tid 
avsätts till alla relevanta organisationsenheter för att granska och bearbeta sina 
resultat. Handlingsplaner skall sedan tas fram.116 
 
Beroende på hur problembilden ser ut finns det olika sätt att angripa problemen. 
Man kan tillsätta arbetsgrupper i respektive enhet för att komma åt problem i just 
den enheten. För problem som uppträder i stora delar av organisationen kan det 
vara mer lämpligt att tillsätta en organisationsgemensam grupp bestående av 
personer som har en bred förankring. Uppdagas det allvarliga konflikter i 
organisationen kan man behöva genomföra åtgärder och eventuellt upprätta 
rutiner för konfliktlösning. Generellt kan sägas att skall åtgärderna lyckas, så ska 
de människor som skall utföra eller bli föremål för åtgärder känna att de haft 
möjlighet att påverka de lösningar som rekommenderas av arbetsgrupperna.117 
 
AHA-projektet bygger mycket på färdiga metoder med vetenskapligt bevisad 
effekt.118 Bland annat så får varje enkätdeltagare en egen återkoppling där man i 

                                                 
 
 
 
113 AHA-projektet, (2005), ”Hälsa och produktivitet  Slutrapport: Del 2 AHA-studien; Arbete och 
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aktuella fall uppmanar den anställde att ta kontakt med företagshälsovården.119 
Den aktuella hälsocentralen jobbar också sen i sin tur med vetenskapligt testade 
metoder när det gäller de områden som projektet uppmärksammar.120 
 
Det är viktigt att här påpeka att även om projektet som man startat kanske tar sin 
slut så ska det systematiska arbetssätt med hälsofrågor man börjat arbeta med inte 
vara slut. Projektet skall istället vara starten på en förändrad företagskultur när det 
gäller både synen på och arbetssättet med de anställdas hälsa och engagemang för 
arbetet.121 

6.5 Sammanfattning 

Här har systematiska åtgärder för att minska utbrändhet presenterats i 
kombination med erfarenheter från det AFA finansierade forskningsprojektet 
”Arbete och hälsa inom process- och verkstadsindustrin (AHA-projektet) som 
mer allmänt handlar om hälso- och produktivitetsarbete. 
 
AHA-projektet tillämpar i stora delar samma systematiska arbetssätt som Maslach 
et.al. förespråkar. Maslach et.al. hävdar att det är lönsamt att förebygga 
utbrändhet. Målet är att hålla de anställdas engagemang levande. I det 
sammanhanget är arbetsglädjen viktig. Att arbeta med de anställdas engagemang 
är en kontinuerlig process och kräver ett systematiskt tillvägagångssätt. 
 
Arbetet skall vara väl förankrat hos personalen och bestå av noggranna 
förberedelser som sedan följs av en effektiv och tidsmässigt tillfredställande 
kartläggnings- och rapporteringsprocedur. Rapporteringen skall ge en relevant 
problembild. Dessa följs sedan av åtgärder som de anställa själva varit med om att 
utarbeta eller som förankrats på annat sätt. Arbetet går ut på att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön så att hälsa och välbefinnande ökar och därmed ska 
resultatet bli ett större engagemang för arbetet som minskar risken för utbrändhet. 

                                                 
 
 
 
119 AHA-projektet, (2005), ”Hälsa och produktivitet  Slutrapport: Del 2 AHA-studien; Arbete och 

Hälsa inom process- och verkstadsindustrin”  s. 21-22. 
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121 Maslach C et.al, (1997), ”Sanningen om utbrändhet” s. 143. 
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7 Avslutande diskussion och 
rekommendationer 

7.1 Utbrändheten i arbetet eller livet 
När jag började min litterära upptäcktsfärd i utbrändhetens spår hade jag inte 
så stora förhoppningar att finna speciellt långtgående forskning i ämnet. Det 
har dock visat sig att kring orsakssammanhang och förebyggande arbete finns 
mycket och djup kunskap. Jag summera detta i följande sammanställning: 
 
• Människans stressystem är inte gjort för långvarig aktivering. 
• Stressystemet är inte väl lämpat för de stressutlösande situationer som 

dagens människor i allmänhet möter. 
• Människan försöker att passa in i den sociala miljö hon är en del av. 
• En del människor har beteendemönster som i sig själva kan vara 

stressutlösande, A-beteende, bråttomsjuka och prestationsbaserad 
självkänsla. 

• Bland annat ökad global konkurrens gör den nordamerikanska 
arbetsmarknaden osäker och ställer större press på dem som har jobb, 
vilket jag antar gäller även Sverige. 

• Det finns i Sverige en stor ökning av diagnoser som gäller psykiska 
problem innefattande bland annat utbrändhet. 

• Många studier indikerar att den psykosociala arbetsmiljön har blivit sämre 
under 1990-talet. 

• Det finns systematiska och vetenskapligt testade metoder för att arbeta 
med förebyggande åtgärder både när det gäller utbrändhet men även 
hälsoarbete i allmänhet. 

 
Det kliniska kunnandet för behandling och diagnostisering är dock begränsat, där 
finns det fortfarande ett stort behov av kunskapssamlande. Detta får dock inte vara 
ett skäl för att förhindra uppkomsten av sjukdomen. För prevention behövs ingen 
klinisk kunskap. Dock behöver de som arbetar med den typen av systematiskt 
arbetsmiljöarbete som jag redogjort för i denna uppsats ha beredskap på att 
försöka kunna hjälpa individer som redan insjuknat. 
 
De två syner på utbrändhet som redovisats tidigare, den arbetsrelaterade och den 
kontextoberoende kan tyckas stå i motsats till varandra. Frågan är varför Maslach 
med flera bara ser utbrändhet som ett resultat av inhumana arbetsplatser. Rent 
logiskt bör de förhålla sig så att de går att bli utbränd även i andra sammanhang 
som ställer mycket press och där dålig psykosocial miljö råder. Enligt mig är det 
troligt att sjukdomen kan dyka upp var som helst. Att vissa forskare är så fixerade 
vid det yrkesrelaterade skulle kunna bero på att vi tillbringar mycket tid på våra 
arbetsplatser och att vi inte har lika stort inflytande när det gäller att skapa en 
miljö som vi trivs i, som vi har i andra delar av vårt liv. Det skulle kunna ha den 
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effekten att det är våra arbetsplatser som till övervägande del är den plats där flest 
ogynnsamma faktorer finns för utvecklande av sjukdomen. I så fall råder ingen 
större motsats mellan de båda kontextuellt skilda utgångspunkterna.  
 
Det systematiska arbetssätt med förebyggande åtgärder som här redovisats, är 
också så konstruerat att med rätta typer av enkätfrågor, så kan man fånga upp om 
det skulle kunna finnas andra källor till utbrändhet hos anställda. Huruvida man 
har möjlighet att sätta in åtgärder är dock en fråga som man först måste ställa sig. 
Svaret kan bli att man på grund av organisationsperspektivet inte tar itu eller 
speciellt försöker fånga upp dessa orsakskällor. 

7.2 Allmänt hälsoarbete rekommenderas 
När man börjar ta sig an ett problem som man bara har mer allmänna kunskaper 
om har man nog ändå liksom jag ofta någon slags förväntan hur orsaker och 
lösning kan komma att se ut. Det är därför inte med liten förvåning som jag 
noterat i arbetet med denna uppsats att utbrändhet verkar hänga tätt ihop med 
många andra sjukdomar och symtom.  
 
Kopplingen ligger i att sjukdomarna verkar ha en gemensam orsaksbakgrund, ett 
övermått av stress, frustration och andra negativa känslor. Det har därför känts 
svårt för mig att hålla mig till ämnet. Det har känts relevant att ta upp andra 
sjukdomar och låta arbetet bli om inte en bok så en större uppsats kring 
hälsofrågor i allmänhet. Tiden har dock inte medgett någon större utsvävning av 
syftet. 
 
Undantaget här är dock mitt refererande till AHA-projektet, vilket handlar om 
hälsoarbete på arbetsplatser i största allmänhet även om fokus är inom fyra stora 
diagnosområden. Jag måste här på en intuitiv insikt som format sig efterhand som 
jag studerat ämnet rekommendera att hälsoarbete på företag inte begränsar sig till 
utbrändhet. Detta eftersom utbrändhet bara är ett symtom på orsaker som även 
kan leda till andra sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt. Även huvuddragen i 
systematiken man använder i det förebyggande arbetet är densamma. Vilka 
sjukdomar och andra problem man sen koncentrerar sig på får kartläggningen av 
personalsituationen avgöra.  

7.3 Framtida uppsatsämnen 
Det av AFA finansierade forskningsprojektet AHA visar på ett konkret sätt hur 
man rent allmänt kan jobba med hälsofrågor. Kunskaper finns på många olika håll 
om hur man skapar och underhåller bra arbetsmiljöer. En intressant fråga för 
framtida undersökning är hur stor omfattning som AHA-projektets metodik har 
kommit till användning. En relevant fråga är också varför organisationer som inte 
bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete lämnar hälsan därhän trots att kunskap finns. 
Dessa frågeställningar kan jag rekommendera för framtida uppsatsskrivande. 
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