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Burnout, på svenska översatt till utbrändhet, är ett idag välkänt 
fenomen och är utbrett bland anställda med långa 
sjukskrivningsperioder som följd. Detta har blivit ett stort problem 
för arbetsgivare och organisationer i stort. Syftet med föreliggande 
studie var att undersöka hur man inom organisationer arbetar 
strategiskt för att förebygga burnout bland sina anställda. 
Frågeställningen var; vilka strategier använder sig organisationer av 
för att förebygga burnout bland sina anställda? Data samlades in 
genom kvalitativa intervjuer med chefer inom Stockholms Stad.  
Datamaterialet analyserades samt tolkades enligt en induktiv 
tematisk analys. Resultatet föreslår att fokus för förebyggande av 
burnout läggs av chefen på individen. Slutsatsen var att trots många 
policys, regler och processer som ska implementeras av cheferna är 
det individen själv som bär den största bördan.  
 

 
Burnout har kommit att bli ett allvarligt problem på arbetsplatser där det har påvisats en 
ökning av burnoutdiagnoser och sjukskrivning bland anställda (Maslach, Schaufeli & 
Leiter, 2001). Därför är det av stor vikt att organisationer arbetar för att förebygga 
burnout bland sina anställda. Fokus i föreliggande studie kommer att ligga på 
förebyggande av burnout som är en direkt översättning av studerad litteraturs 
benämning prevention of burnout. Begreppet förebygga i detta sammanhang innefattar 
att på förhand vidta åtgärder i syfte att hindra att burnout bryter ut och att hindra att 
individen blir sjukskriven. Begreppet burnout anses vara felaktigt översatt till det 
svenska utbrändhet, vilket har lett till att begreppet utbrändhet alltmer sällan används i 
Sverige (Institutet för Psykosocial Medicin, 2009). Vidare anses det att utbrändhet inte 
är tillräckligt definierat samt för tankarna till något negativt och definitivt. Begreppet 
utbrändhet anses även vara mer dramatiskt än det engelska burnout. Därav kommer det 
engelska begreppet burnout att användas i föreliggande studie. Först kommer begreppet 
burnout att redogöras för. Därefter kommer olika teorier och forskning kring 
förebyggande av burnout att redovisas. 
 
Freudenberger var den som först myntade begreppet professionell burnout 1974 
(Maslach et al., 2001). Freudenberger arbetade ideellt som psykiatriker på ett 
hälsocenter för narkomaner där han och hans kollegor var starkt engagerade i sitt 
arbete. Med tiden började Freudenberger och hans kollegor uppleva känslomässig 
utmattning samt bristande motivation och engagemang i sitt arbete. Detta tillstånd 
tillskrev Freudenberger (1986) burnout. Freudenberger menade att burnout var 
uppbyggt av två komponenter: fysiska konsekvenser och beteendemässiga 
konsekvenser. De fysiska kunde vara huvudvärk, sömnsvårigheter, mag- och 
tarmbesvär samt andningssvårigheter. De beteendemässiga gav sig i uttryck som 
frustration, irritation, känslomässiga problem och cynism.  
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Sedan Freudenberger myntade begreppet burnout har ett stort antal definitioner och 
modeller skapats i syfte att kartlägga och beskriva burnout (Worley, Vassar, Wheeler & 
Barnes, 2008). En av de mest omtalade forskarna inom burnoutforskningen kan antas 
vara Christina Maslach. Hon genomförde studier samtidigt som Freudenberger och 
intervjuade anställda inom hälso- och sjukvårdsyrken i syfte att fastställa begreppet 
burnout (Maslach et al., 2001).  

 
Maslach originaldefinition av begreppet burnout lyder:”Burnout is a syndrome of 
emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment that can 
occur among people who do ’people work’ of some kind” (Demerouti, Bakker, 
Nachreiner & Schaufeli, 2001, sid. 499). Emotional exhaustion - emotionell utmattning 
(svensk översättning av författaren) betyder upplevelse av att vara överansträngd och 
utmattad på grund av känslomässiga krav i arbetet. Depersonalization - 
avståndstagande kan beskrivas som avståndstagande från och cynism inför andra 
människor, exempelvis att sjuksköterskor tar känslomässigt avstånd från sina patienter. 
Reduced personal accomplishment - minskad prestation kan relateras till individens 
självuppfattning, som består av att individen inte längre upplever sig vara effektiv i 
arbetet samt inte längre lyckas uppfylla de krav som är ställda på individen.  

 
De tre ovan nämnda huvudkomponenterna utgör kärnan i Maslachs Burnout Inventory 
(MBI) som idag är ett välanvänt mätinstrument utformat av Christina Maslach i syfte 
att kunna diagnostisera individer med burnout (Maslach et al., 2001). Den första 
versionen av MBI, som senare kom att kallas MBI-Human Services Survey var 
designad till att mäta burnout inom sjuk- och hälsovården. Allteftersom intresset för 
burnout har ökat har fler versioner av MBI utvecklats, bland annat MBI-Educators 
Survey som riktas till anställda inom utbildningsverksamheter. Burnout har som nämnts 
ovan sina rötter i yrken där kontakten med människor är central (Demerouti et al., 
2001). Demerouti et al. (2001) påvisade i sin artikel att även andra yrken kan leda till 
burnout. Maslach har sedan utvecklat MBI-General Survey som är anpassad till andra 
yrken och därmed är mer generell och bred i sin utformning (Maslach et al., 2001).   
 
I en ansats att komplettera MBI utvecklade även Demerouti, Bakker, Kantas och 
Vardakou år 2002 en alternativ skala att mäta burnout som kallades the Oldenburg 
Burnout Inventory (OLBI) (Halbesleben & Demerouti, 2005). OLBI har till skillnad 
från MBI endast två dimensioner: exhaustion - utmattning (svensk översättning av 
författaren) och disengagement - att förlora engagemang. OLBI kan liknas vid MBI-
General Survey eftersom den går att applicera på anställda inom alla sorters yrken. 
Något som OLBI innehåller som inte återfinns i MBI är uppdelningen i kognitiva och 
fysiska aspekter av utmattning. Utöver detta är OLBI-skalan baserad på olikriktade 
frågor vilket leder till ärligare svar från deltagarna. Detta leder enligt Halbesleben och 
Demerouti (2005) till att OLBI fångar ett bredare begrepp än MBI.  

 
De två dimensionerna, exhaustion och disengagement, i the Oldenburg Burnout 
Inventory härleds från begreppen exhaustion och disengagement i the Job Demands-
Resources Model of Burnout (Figur 1) som utvecklades av Demerouti et al. (2001) 
(Halbesleben & Demerouti, 2005).  
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Figur 1. The Job Demands- Resources Model of Burnout (Demerouti et al., 2001) 
 
The Job Demands-Resources Model of Burnout består av två huvudaspekter, Job 
demands (arbetsrelaterade krav) och Job resources (resurser i arbetet) (Demerouti et al., 
2001). Job demands är exempelvis fysisk arbetsbelastning, tidspress, kontakt med 
andra, fysisk arbetsmiljö samt skiftarbete. Job resources kan bestå av feedback, 
belöning, kontroll i arbetet, delaktighet, arbetssäkerhet samt stöd från chefen. Modellen 
föreslår således att burnout utvecklas genom två processer. Den första processen är att 
för höga krav i arbetet leder till utmattning och den andra att för lite resurser gör det 
svårt för individen att möta de krav som ställs som till slut leder till förlorat 
engagemang. Sammanfattningsvis är det interaktionen mellan krav och resurser som är 
den viktigaste bakomliggande orsaken till burnout.   

 
Alexander Perski (2006), svensk forskare och docent på Stressforskningsinstitutet vid 
Stockholms Universitet, har också intresserat sig för fenomenet burnout. Perski 
använder även begreppet utmattningssyndrom som är en synonym till burnout. 
Begreppet utmattningssyndrom snarare än begreppet utbrändhet har kommit att bli ett 
allt vanligare begrepp i Sverige idag, speciellt inom sjukvården. 
 
Utmattningssyndrom kan enligt Perski (2006) delas in i fyra övergripande områden: 
Trötthet eller utmattning, kognitiva besvär, fysiologiska rubbningar samt psykiska 
reaktioner. Trötthet eller utmattning är det vanligaste medicinska symptomet och kan 
härledas från helt förbrukade energidepåer och sömnsvårigheter. Kognitiva besvär kan 
ge sig uttryck i minnesförlust samt uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter. 
Fysiologiska rubbningar i kroppen är ofta förekommande symptom, såsom mag- och 
tarmbesvär, hjärtklappning, blodtrycksförändringar samt andningssvårigheter. Till sist 
kan psykiska reaktioner ge sig uttryck exempelvis i extrem känslosamhet, starka 
ångestproblem samt nedstämdhet och depression. Genom att upptäcka dessa symptom i 
tid och inte ignorera kroppens varningssignaler samt genom att sätta in adekvata 
åtgärder kan individen undvika att hamna i ett akut läge av utmattning med lång 
sjukskrivning som följd (Rose & Perski, 2008). 

 
Enligt Maslach och Goldberg (1998) kan burnout bland anställda leda till allvarliga 
konsekvenser inom en organisation. De menar att anställda som drabbas av burnout 
minskar sitt engagemang i organisationen. Vidare ökar de anställdas frånvaro, 
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sjukskrivningar samt intentioner att säga upp sig. Detta medför höga ekonomiska 
kostnader men även organisationsmässiga problem som leder till ineffektivitet inom 
organisationen. Att förebygga burnout bland anställda är därmed enligt Maslach och 
Goldberg en mycket viktig faktor för en organisations långsiktiga överlevnad. De 
menar vidare att det finns svårigheter att finna effektiva strategier för att förebygga 
burnout. Dessa svårigheter har dels att göra med att burnout måste vara klart definierat. 
Utan att ha klara definitioner på vad som behöver åtgärdas uppstår svårigheter att 
designa en åtgärdsplan. Utöver detta behöver det finnas mål med förebyggandet av 
burnout som tillexempel arbetsprestation eller hälsa för att veta vad som ska strävas 
efter. Slutligen är det av vikt att hitta ett effektivt sätt att mäta burnout för att kunna 
avgöra om någon förebyggande insats har varit effektiv.  
 
Förebyggande av burnout kan delas in i tre olika angreppssätt; individorienterat, 
situationsorienterat eller en kombination av båda (Maslach & Goldberg, 1998). Maslach 
och Goldberg ställer sig kritiska till att individorienterade ansatser har kommit att bli de 
mest förekommande. De anser att detta beror på huvudsakligen tre anledningar. Först 
och främst är det en mycket förekommande åsikt att källan till burnout ligger inom 
individen själv och att det inte enbart är arbetssituationen som leder till burnout. För det 
andra anses det att det är individens eget ansvar att göra något åt sin egen situation, 
oavsett om den uppkommit på grund av arbetsrelaterade eller privatlivsrelaterade 
faktorer. Slutligen är det mindre kostsamt för en organisation att förändra en individ och 
anpassa denne till organisationens krav än att genomföra stora organisationsmässiga 
förändringar. När det gäller individorienterade insatser kan dessa tillexempel vara att 
skära ner på arbetstider, vara noggrann med att ta pauser och att inte arbeta övertid. 
Vidare kan det handla om att utveckla individens sätt att hantera stress och konflikter 
samt att lära individen att ta hjälp av sitt sociala nätverk. Situationsorienterade ansatser 
är som nämnt ovan inte alls lika vanliga som de individorienterade. 
Situationsorienterade angreppssätt fokuserar ofta på sätt att förbättra upplevelsen av 
arbetet. Exempel är att göra medarbetarna delaktiga i verksamheten och ge dem ett 
tillfälle att yttra sig. Även om förebyggande ansatser inte är fokuserade på 
situationsrelaterade orsaker bör situationens påverkan på individens upplevelse av 
burnout inte bortses ifrån. Maslach och Goldbergs slutsats är således att en kombination 
av både individorienterade och situationsorienterade förebyggande ansatser är att 
rekommendera.  

 
En individorienterad ansats är socialt stöd som har visat sig spela en betydande roll när 
det gäller individers välmående och är därför av stor vikt att fokusera på i 
förebyggandet av burnout (Sundin, Hochwälder, Bildt & Lisspers, 2007). Socialt stöd 
innebär att en individ får personlig kontakt, inlevelse och sympati från andra i svåra 
stunder i livet (Egidius, 2002). Enligt Fenlason och Beer (1994) kan socialt stöd delas in 
i två typer, emotionellt och instrumentellt socialt stöd. Emotionellt socialt stöd 
karakteriseras av att givaren bryr sig och lyssnar sympatiskt till mottagaren. 
Instrumentellt socialt stöd å andra sidan är mer av påtaglig karaktär, där givaren ger 
fysisk assistans eller hjälp i form av råd och kunskap för att lösa ett problem. Sundin et 
al. (2007) fick stöd i sin studie för att socialt stöd har en positiv effekt på minskandet av 
burnout. Socialt stöd kan relateras till Maslachs tre komponenter av burnout (emotionell 
utmattning, avståndstagande samt minskad prestation). När individen upplever att det 
finns ett socialt stöd från chefer och kollegor blir denne mindre emotionellt utmattad, 
tar mindre avstånd från andra människor samt ökar sina individuella prestationer. Även 
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Yildirim (2008) visade på ett negativt samband mellan socialt stöd och Maslachs tre 
burnoutkomponenter. Resultatet i Yildirims studie visar också på vikten av det sociala 
stödet från just medarbetarens chef. Chefen har en auktoritär roll och kan därmed 
genom att erbjuda socialt stöd påverka medarbetaren i hög grad och öka dennes 
välbefinnande. 
 
Även inom den positiva psykologin har man uppmärksammat individens roll i strävan 
mot välmående (Clausen, 2009). Positiv psykologi handlar om att studera och förstå 
positiva psykologiska fenomen, exempelvis vad som egentligen fungerar bra för 
individer, organisationer och samhällen. Istället för att fokusera på vad som gör att 
människor mår dåligt så ligger tyngdpunkten på positiva aspekter. Vad gör människor 
motståndskraftiga och vad orsakar individuellt välmående? Den positiva psykologin har 
även kommit att influera arbets- och organisationspsykologin. Syftet med positiv 
psykologi inom arbets- och organisationspsykologi är att den ska agera språngbräda till 
att främja positiva resultat på individ-, organisations- och samhällsnivå. Inom positiv 
arbets- och organisationspsykologi ligger mycket av fokus på individens engagemang i 
sitt arbete.  
 
Schaufeli, Salanova, González-Roma och Bakker (2002) har också fokuserat på 
arbetsengagemang och definierar det som ett positivt och fullbordande sinnestillstånd 
som karakteriseras av kraft, hängivelse och försjunkenhet. Med kraft avses att 
medarbetaren är full av energi och har en mental motståndskraft medan denne arbetar. 
Viljan att anstränga sig och uthållighet när medarbetaren ställs inför svåra situationer i 
arbetet infinner sig också. Hängivelse relateras till att medarbetaren ser på sitt arbete 
som väsentligt och är stolt över det. Medarbetaren blir vidare motiverad, utmanad och 
inspirerad av sitt arbete. Försjunkenhet innebär att medarbetaren är helt koncentrerad 
och gladeligen upptagen av sitt arbete vilket leder till att tiden upplevs gå fort. Genom 
att inom en organisation studera det som leder till att medarbetarna är engagerade och 
sedan strukturerar det dagliga arbetet utifrån dessa premisser, kommer man en lång bit 
på väg i arbetet att förebygga ohälsa bland organisationens medarbetare.  
 
Även Maslach and Goldberg (1998) har uppmärksammat kopplingen mellan 
arbetsengagemang och ökat välbefinnande. De menar att förebyggande av burnout bör 
utgå från de tre komponenterna i Maslachs originaldefinition av burnout, känslomässig 
utmattning, avståndstagande samt minskad prestation. Utifrån dessa tre komponenter 
ska fokus ligga på den direkta motsatsen till burnout nämligen engagemang i arbetet. 
De tre komponenterna har varsina respektive positiva motpoler; höga energinivåer 
kontra känslomässig utmattning, starkt engagemang i andra människor kontra 
avståndstagande samt känsla av effektivitet kontra minskad prestation. En arbetsplats 
som är designad för att utveckla de tre positiva motpolerna till burnout borde vara 
framgångsrik i att främja välmående och produktivitet bland sina anställda. Dessutom 
leder denna fokus på att förändra organisationen och anpassa den efter de anställda, 
istället för tvärtom, att förändra individen så att denna passar in i organisationen.  
 
Strategier för att förebygga burnout är många och måste anpassas efter hur 
organisationen ser ut och efter hur pass förekommande burnoutdiagnoser är bland de 
anställda (Maslach & Goldberg, 1998). En organisation som har uppmärksammat att de 
har högt antal sjukskrivningar bland anställda och därav hög andel burnoutdiagnoser 
(Stockholms Stad benämner det utmattningssyndrom) är arbetsgivaren Stockholms Stad 
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(Södermalms Stadsdelsförvaltning, opublicerad statistik, 2009). Därför är det av 
intresse att fokusera föreliggande studie på Stockholms Stad.  
 
Stockholms Stad har cirka 48 000 anställda, varav cirka 40 500 är månadsavlönade och 
resten är timavlönade, vilket gör Stockholms Stad till en av Sveriges största 
arbetsgivare (Det här är vi, 2009).  Stockholms Stad är en stor organisation med ett 
övergripande ansvarsområde. Ansvaret är till största del decentraliserat och därmed 
fattas många beslut på lokal nivå. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är 
Stockholms Stads politiska ledning. Kommunstyrelsen har två förvaltningar; 
Stadsledningskontoret och KF/KS Kansli. Dessa har i sin tur tre instanser under sig, 
stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt kommunala bolag. 
Stadsdelsförvaltningarna har ansvar för tillexempel förskoleverksamhet och 
äldreomsorg. Fackförvaltningarna har kommunövergripande ansvar för respektive 
verksamheter, exempel är Socialtjänsten och Utbildningsförvaltningen. Exempel på 
kommunala bolag är AB Familjebostäder och Stockholm Vatten AB.  
 
Stockholms Stad har haft en sjukfrånvaro bland sina anställda på 6,96 procent i 
genomsnitt mellan november 2008 till oktober 2009, däribland ett högt antal 
sjukskrivningar med diagnosen burnout (Södermalms Stadsdelsförvaltning, opublicerad 
statistik, 2009). Stockholms Stad anser att detta tal är för högt. Målet är därför att 
minska sjukskrivningarna till 5 procent bland hela Stockholms Stads anställda till 2010. 
För att nå detta mål har kommunen tecknat en gemensam rehabiliteringsprocess i 
Stockholms Stad. Den innefattar hur man ska gå till väga alltifrån när man 
uppmärksammar tidiga tecken på burnout till att få tillbaka en sjukskriven anställd i 
arbete. Rehabiliteringsprocessen är att se som en samling strategier för att förebygga att 
burnout uppstår och förebygga återfall efter sjukskrivningsperioden. En intressant 
aspekt är om och hur denna process verkligen implementeras och hur förebyggande av 
burnout fungerar ute i kommunens verksamheter.  
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur organisationer arbetar strategiskt 
för att förebygga burnout bland sina anställda. Frågeställningen var; vilka strategier 
använder sig organisationer av för att förebygga burnout hos sina anställda? 
 

 
Metod 

 
Deltagare 
Deltagarna var anställda inom Stockholms Stad och de kontaktades via telefon. Deras 
kontaktuppgifter erhölls av en av bekant som arbetar inom Stockholms Stad. Ett 
urvalskriterium var att de måste ha ett övergripande personalansvar och därmed en 
insyn i hur personalfrågor hanteras inom organisationen. Deltagare ett var PA-konsult 
med chefsbefattning på ett stadsdelsförvaltningskontor. Deltagare två var 
förvaltningschef inom en stadsdel. Deltagare tre var förskolechef för ett flertal förskolor 
i Stockholms innerstad. Deltagare fyra var biträdande rektor på en lågstadieskola i 
Stockholm. Samtliga deltagare var kvinnor och medelåldern var 54 år. De hade 
arbetsuppgifter som var att likställa med chefskap även om inte allas yrkestitlar 
innefattade ordet chef. Deltagarna kommer därför att benämnas chefer genomgående i 
studien. 
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Datainsamlingsmetod 
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjuguiden 
bestod av tre bakgrundfrågor och en huvudfråga samt ett antal följdfrågor (se bilaga). 
Innan intervjun började presenterades syftet med studien. Det klargjordes även att 
intervjun skulle behandlas konfidentiellt och deltagarna tillfrågades om det gick bra att 
intervjun spelades in. Intervjun avslutades med att deltagaren fick möjlighet att tillägga 
något ytterligare som denne upplevde vara av relevans för ämnet.  Intervjuerna pågick 
cirka 60 minuter vardera och skedde i ett privat rum på deltagarnas respektive 
arbetsplats. Intervjuerna spelades in och minnesanteckningar fördes under intervjun. 
Vetenskapsrådets etiska regler följdes (Langemar, 2008).  
 
Analys  
Datamaterialet har bearbetats och tolkats enligt en induktiv tematisk analys där syftet 
var att få fram teman kring det strategiska arbetet i att förebygga burnout inom 
Stockholms Stad. Analysen har följts enligt Hayes förslag till tematisk analys refererat i 
Langemar (2008). Först transkriberades materialet till text och sedan lästes texten 
igenom i sin helhet tills en god överblick erhölls. Sedan granskades texten och 
nyckelord markerades. Därefter sorterades citat och nyckelord utifrån olika preliminära 
teman. Sedan granskades texten på nytt, en gång för varje enskilt tema och det som 
hörde till det aktuella temat plockades ut. Därefter gjordes en slutgiltig benämning på 
och definition av varje tema. Till sist sammanfattades materialet under varje tema med 
egna ord. Litteratursökning skedde genom PsychInfo och PubMed och sökorden 
burnout, prevention samt social support användes. Det ska även påpekas att 
föreliggande studies författare hade förförståelse av fenomenet burnout på grund av 
tidigare genomförd pilotstudie i ämnet.  
 

 
Resultat 

 
De strategier som Stockholms Stad använder sig av i förebyggandet av burnout bland 
sina anställda är först och främst att cheferna har skyldighet att ta ansvaret i hela 
rehabiliteringsprocessen. Cheferna ska uppmärksamma tidiga tecken på burnout, 
samarbeta med företagshälsovården och erbjuda socialt stöd. Vidare arbetar man inom 
kommunen för att öka kompetensen hos och minska kraven på de anställda. Slutligen 
läggs mycket fokus på medarbetarnas eget ansvar samt bidragande till att de drabbas av 
burnout. Genomgående i resultatet kommer de anställda framöver att benämnas 
medarbetare eftersom detta var chefernas egen benämning.   
 
Chefen har skyldighet att ta ansvar 
Stockholms Stad har som mål att minska sjukfrånvaron bland sina medarbetare till 5 
procent till 2010 och i och med detta upplever cheferna att de fått ett ökat ansvar att se 
till att deras medarbetare mår bra. När en medarbetare drabbas av burnout upplever 
cheferna att det mesta ansvaret ligger på dem själva igenom hela processen. Det är 
deras plikt att uppmärksamma när en medarbetare ger tidiga signaler på burnout och att 
då kalla till samtal med denne. Om chefen anser att det är behövligt med mer 
professionellt stöd ska företagshälsovården kopplas in. Det är också upp till chefen att 
bibehålla kontakten med medarbetare, läkare och psykolog under hela 
sjukskrivningsperioden, samt se till att medarbetaren så småningom kommer tillbaka i 
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arbete på heltid. Stockholms Stad har tecknat ett kollektivavtal i samtycke med 
företagshälsovården, försäkringskassan och facket om en gemensam 
rehabiliteringsprocess i hela kommunen. Genom en stor utbildningssatsning på 
cheferna har rehabiliteringsprocessen introducerats i verksamheten i syfte att minska 
den totala sjukfrånvaron bland medarbetarna inom kommunen. Det som är mest centralt 
i rehabiliteringsprocessen är dock att cheferna ska uppmärksamma de tidiga signalerna 
på burnout bland sina medarbetare för att i tidigaste möjliga mån kunna sätta in 
förebyggande insatser.  
 

Men man får en känsla av att här är det inte bra […] det är ju min absoluta 
skyldighet som chef att prata med den personen vad är det då som är så jobbigt 
för dig […] 
 
[...] man lägger tyngden på chefen att man ska uppmärksamma de tidiga 
signalerna […] det är en stor utbildningsinsats nu mot cheferna i hela den här 
rehabprocessen och att man tillämpar den ordentligt […]  

 
[…] det viktiga för mig som chef det är ju att jag vill att personen ska tillbaka 
[…] men det ligger på mig att personen verkligen ska komma tillbaka, det är jag 
som måste kämpa för det, verkligen liksom kom tillbaks, pröva, börja jobba du 
kan komma när du vill […]  

 
Cheferna utbildas ständigt, det finns mycket skrivet om rehabiliteringsprocessen att 
tillämpa och företagshälsovården ska finnas tillhands som hjälp för cheferna. Trots alla 
dessa insatser upplever cheferna att de är ensamma i sitt arbete, att ansvaret ligger helt 
på dem själva och att de inte får någon konkret hjälp utifrån.  
 

Ja det är intressant det finns så mycket skrivet att implementera när någon mår 
dåligt men men sedan finns det människor […] väldigt många bra saker som är 
nedskrivna, väldigt bra paragrafer, bra allting sen kommer vi till människorna 
som ska tillämpa det […]  
 
[…] det finns inget stöd, det ligger på mig, det finns ingen, nej jag tror man måste 
skapa sitt eget, det finns ingen hjälp […] jag tycker inte att jag får nån hjälp utan 
jag är väldigt ensam det tycker jag och det är lite skrämmande[...] 
 

Cheferna upplever även att de med tiden har fått mer övergripande ansvar över 
verksamheten och ska klara allt, även utöver att styra rehabiliteringsprocessen. De har 
många chefskollegor som har drabbats av burnout och de känner själva en risk att 
drabbas eftersom chefskapet upplevs vara mycket tufft och innehåller många 
ansvarsområden. Det saknas också ett socialt stöd för chefen. Det är inte ofta någon 
frågar hur man mår, utan chefen själv ska alltid se till att alla andra mår bra. Att 
ständigt sitta framför datorn med det ökade antalet administrativa uppgifter som 
kommer in och att samtidigt ha tid över för att närvara i verksamheten och se sina 
medarbetare för att säkerställa att de mår bra, är ett pussel som upplevs svårt att få ihop.  
 

[…]nu ska rektorerna klara allting så är det ju det är ett jättetungt ansvar som 
rektor, många rektorer blir ju utbrända och det är ju jättevanligt och många som 
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slutar det finns ingen som tar hand om oss nej jag räknar inte med att någon ska 
ringa och hur mår du nä det skulle aldrig hända […] 
 
[…] vi på något sätt omhuldar alla som arbetar för oss men vi själva tar på oss 
oerhört mycket att vi tillslut inte orkar […] det är hårdare klimat nu det är du 
som ska göra det nu, det är du som är chef, du har ansvar och då ska jag 
egentligen bara sitta framför en dator och ta emot allting och kunna svara direkt, 
vilket jag inte gör för jag måste ju vara här, jag måste vara närvarande för att 
samtidigt se mina medarbetare […] 
 

Uppmärksamma tidiga tecken 
Det är chefernas skyldighet att uppmärksamma tidiga tecken på burnout hos sina 
medarbetare och även agera för att fånga upp de som mår dåligt på ett tidigt stadium. 
När cheferna uppmärksammar tecken på att en medarbetare inte mår bra börjar de med 
ett samtal och om de upplever att det behövs kopplar de in företagshälsovården för att 
kunna erbjuda medarbetaren mer professionell hjälp.  

 
[…] jag märkte att hon inte mådde bra då var ett första steg att jag pratade med 
henne och sen föreslog jag efter det samtalet att vi skulle gå vidare till 
företagshälsovården och psykolog eftersom jag tyckte att det var så pass 
allvarligt.  

 
Tecken på burnout skiljer sig ofta från medarbetare till medarbetare men cheferna anser 
att det är väl insatta i vilka varningssignaler som medarbetarna kan visa. De flesta 
medarbetare visar några slag av känslomässiga uttryck alltifrån att gråta mycket, 
uttrycka att de inte orkar med, ha en negativ inställning, gnälla mycket, lätt hamna i 
konflikter med andra på arbetsplatsen, vara vresiga, vara lite frånvarande, dra sig undan 
till att inte vilja delta i sociala aktiviteter. 
 

[…] hon blev jättegnällig, allt är fel, hon skyllde på alla andra, på organisationen 
eller nånting, jag ser att det bara blir en neråtspiral det finns inget bra och hon 
försökte dra ner andra i det, med sig, hon ser inget positivt hon kunde inte tänka 
positivt utan allt är bara jobbigt, hon började så, jättenegativ och nästan på 
gränsen till oförskämd men som chef får jag ju inte ta det personligt, egentligen 
är det ju signaler på att personen inte mår bra och sen en dag så kommer hon in 
till mig och bara gråter att jag orkar inte mer. 

 
Vissa medarbetare tenderar att sjukskriva sig från och till och cheferna menar att det 
oftast är av diffusa anledningar. När en medarbetare har mycket ströfrånvaro upplever 
cheferna att de blir misstänksamma och de ställer sig frågan vad sjukskrivningen kan 
bero på. Det kan vara allt från missbruksproblematik eller att något allvarligt hänt i 
privatlivet till att medarbetaren faktiskt är på gränsen till att drabbas av burnout.  
 

 […] jag hade en person i gruppen som tenderade att sjukskriva sig när hon blev 
lite utsatt och då får jag ju som chef inte döma, utan då tänkte jag vad står det 
här för, vad är det här? […] det var lite diffusa anledningar hon hade sovit dåligt 
och hon hade lite ont i halsen jag lite såhär och det för mig var en liten signal 
[…] 
 



 10 

[…] en kvinna som hade diffusa diagnoser från läkaren, lite här och lite där och 
lite ont i kroppen, lite diffust och inget konkret, röntgen visar ingenting… 
 

Det märks även att medarbetaren inte mår bra när dennes prestation och engagemang i 
verksamheten minskar. Detta är något som chefen ser i utvärderingar och i 
verksamhetens resultat och genom att observera sina medarbetare. Men sen finns det 
även de medarbetare som är entusiastiska och de vill så mycket, de tar på sig för många 
uppdrag och är för duktiga. Ett sådant beteende upplever cheferna som mer allvarligt 
och de har erfarit att det ofta har lett till burnout. Därför koncentrerar man sig mer på 
dem medarbetarna och ser över deras schema så att de inte tar på sig för mycket.   
 

[…] jag såg det också utifrån utvärderingen och resultatet i verksamheten, 
personen hade inte gjort det som den ålagt sig att göra, hon följde inte de 
åtagande som fanns, hon var ointresserad i verksamheten med barnen. […] Sen 
har vi ju dom som är jätteentusiastiska och vill så mycket, så mycket, så mycket, 
för att där ser jag mera fara.  
 
[…] jag kan ju se att vissa personer har förmåga att ta på sig alldeles för många 
uppdrag, är för duktiga som man måste stoppa väldigt mycket, hur ser det ut här i 
din almanacka.  
 

Inom en av stadsdelsförvaltningarna inom Stockholms Stad har en grupp startats för de 
medarbetare som är sjukskrivna på deltid eller har hög korttidsfrånvaro. Gruppens 
medlemmar erbjuds hjälp att förändra sin situation genom samtal, råd och stöd. 
Projektet är en ansats att försöka fånga upp de med korttidsfrånvaro och se till att det 
inte leder till någon långtidssjukskrivning. 
 
Samarbeta med företagshälsovården 
Kommunen har tecknat avtal med två stora aktörer inom företagshälsovården. 
Företagshälsovården ska agera professionellt stöd utanför kommunens verksamheter 
och kan erbjuda läkare- och psykologhjälp för de medarbetare som är i behov av det. 
När en medarbetare visar tecken på burnout eller när medarbetaren redan har blivit 
sjukskriven är tanken att chefen, företagshälsovården och försäkringskassan ska 
samarbeta för att personen ska må bra igen. Företagshälsovården ska kontaktas av 
cheferna när en medarbetare visar tecken på att inte må bra. Chefen, medarbetaren samt 
en psykolog och/eller läkare ska träffas för ett samtal.  
 

[…] då hade vi ju ett samtal och då slussade jag henne vidare till vår 
företagshälsovård samtidigt som jag var väldigt mån om att ha samtal med henne 
hela tiden tillsammans med företagshälsovården […]  

 
När en medarbetare som varit sjukskriven ska tillbaka till arbetet är det i samråd med 
företagshälsovården som chefen och medarbetaren trappar upp arbetstiden från 
sjukskrivning till heltid. Om medarbetaren börjar må sämre och visar tecken på återfall 
kopplar chefen in företagshälsovården direkt igen för att undvika ytterligare en 
sjukskrivningsperiod.  
 
Företagshälsovården används även i andra sammanhang tillexempel när det gäller att 
lösa konflikter på arbetsplatsen. Det har visat sig att grunden till konflikter ofta ligger i 
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att en av parterna inte mår bra och att denne är på gränsen att drabbas av burnout. 
Företagshälsovården kan då agera utomstående aktör i en konfliktsituation och erbjuda 
samtal med en psykolog.  
 

[…] nyligen hade jag en kollega som ringer till mig och är helt förtvivlad hon rök 
ihop med en medarbetare och det har liksom legat och grott och det är liksom 
motsättningar och sådär och ja medarbetaren visade tecken på att hon inte mådde 
bra, då kopplade jag direkt in företagshälsovården och ett samtal mellan dem två 
och psykologen […] det visade ju sig sen att hon inte alls mådde bra och var på 
väg mot en total krasch men vi lyckades fånga upp henne och hon fick gå i flera 
samtal med psykologen och ja det blev ingen sjukskrivning […] 
 

Trots att företagshälsovården oftast kontaktas av cheferna i syfte att få mer stöd 
ifrågasätter några av cheferna hur pass mycket företagshälsovården verkligen hjälper 
medarbetaren. Företagshälsovården kanske i vissa fall enbart kontaktas för att det står i 
papperna att man ska göra det. Ibland upplevs det att företagshälsovården inte spelar så 
stor roll, man skulle klara sig lika bra utan dem. Företagshälsovården upplevs mer som 
någon professionell i det första akuta läget men att efter det är det chefen själv som gör 
allt jobb.  
 

[…] jag tänker så här att egentligen egentligen tycker jag inte att 
företagshälsovården gör så himla mycket nä jag måste faktiskt ärligt säga det, jag 
tycker att det är det jag och vi gör här på arbetsplatsen som är det absolut 
viktigaste […]det är bara som jag ser det i första akuta läget en professionell, för 
jag är inte psykolog som verkligen kan se så att det inte är en person som vill ta 
sitt liv så att jag inte har och en läkare som kan se utifrån ett professionellt 
synsätt […]och ibland har jag känt och varför är dom med, varför från 
företagshälsovården […]nä men jag tycker nästan att i alla fall har inte 
företagshälsovården varit mer än ett bihang […] 
 

Erbjuda socialt stöd 
Vikten av att erbjuda socialt stöd när medarbetaren visar tidiga tecken på burnout 
betonas av de intervjuade cheferna. Det är betydelsefullt att som chef finnas där för sina 
medarbetare när de mår dåligt och att vara en daglig kontakt som frågar hur man mår 
och uppmuntrar en till att komma till jobbet. Det har även uppmärksammats att de 
medarbetare som inte har haft något socialt stöd utanför arbetet när de har drabbats av 
burnout har det gått sämre för, både när det gäller hur pass sjuka de blivit och hur länge 
de varit sjukskrivna.   
 

[…] skörheten låg i att jag visste att hon var ganska ensam utanför jobbet […] 
hon hade nog ett socialt stöd men jag tyckte ändå att hon var ensam, man kan ju 
ha massor av folk omkring sig och det hade hon, men det fanns inget i 
verkligheten när det brände […] jag gav mig inte utan hade kontakt med henne 
varje dag […] jag blev nästan som en, vad ska jag säga, hon hade ingen hemma 
och då blev jag lite av den personen, hur mår du, hur är det, kom till jobbet, alltså 
du kan sitta och jobba halva dan lite lugnare […]   
 
[…] jag har sett att dom som inte haft varma armar på natten när det varit som 
svårast, ett skyddsnät, bra socialt umgänge på fritiden, bra familjeförhållanden, 
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dom har det gått sämre för, de har oftast kraschat totalt och haft långa 
sjukskrivningar som följd […]  

 
Det är lätt för medarbetaren att hamna utanför det sociala sammanhanget på sin 
arbetsplats under sjukskrivningen. Därför arbetar cheferna för att den sjukskrivne 
medarbetaren ska fortsätta att vara en del av den sociala samhörigheten med kollegorna 
under sin sjukskrivningsperiod. Medarbetaren bjuds in till arbetsplatsen och kan hälsa 
på utan att några krav ställs. De som är sjukskrivna får också delta på alla de sociala 
aktiviteter som de andra medarbetarna får vara med på. Chefen är också noggrann med 
att ringa och skicka e-mail till medarbetaren under sjukskrivningen så att man inte 
tappar kontakten. Medarbetarna ska känna att chefen bryr sig och att chefen vill att de 
ska komma tillbaka så snart som möjligt. Cheferna har också fått positiv respons på det 
sociala stöd som de ger. Medarbetarna känner att någon vill ha tillbaka dem, de känner 
sig behövda och uppskattade.   
 

[…] jag hade ju kontakt med henne som var långtidssjukskriven under 
sjukskrivningstiden också […]personlig kontakt så att hon liksom, kom och hälsa 
på och på fredag ska vi göra det och så att jag hela tiden hade en tråd, en 
anknytning i alla fall så att hon inte helt, man kommer ju väldigt snabbt ifrån ett 
arbete […]  

 
[…] alla mina rehabiliteringsfall när det gäller utbrändhet har kommit tillbaka i 
tjänst, när dom har varit hemma har jag varit jättenoga med att ringa till dom och 
jag har fått veta det efteråt att dom blir så jätteglada […] de har sagt att då 
känner dom nånstans att man vill ha tillbaka dom […] jag började med att hon 
skulle komma hit och äta lunch och fika, sitta i personalrummet, bara finnas i ett 
socialt sammanhang, inga krav, det var kraven som gjorde att hon inte mäktade 
med […] hon fick inte hamna utanför för mycket, vi glömde inte bort henne när 
det var nån happening eller nånting utan bjöd hela tiden in henne […] 
 

För att undvika att medarbetaren ska få ett återfall av burnout har cheferna 
uppmärksammat hur viktigt det är att fortsätta vara ett socialt stöd även när 
medarbetaren återvänder efter sjukskrivningen. Medarbetaren får träffa sin chef och 
prata och få stöd när behovet finns. Cheferna har då tillfälle att på ett tidigt stadium 
upptäcka ifall medarbetaren är på väg mot ett återfall och i möjligaste mån kunna 
förhindra det.  
 

[…] jag fick boka in henne kommer jag ihåg, fast hon hade kommit tillbaka och 
börjat jobba bokade jag in henne, vi träffades en gång i månaden och då satt vi 
och hon bara pratade, alltså jag satt bara och lyssnade på henne, mer att jag 
liksom fanns där för henne på nåt sätt, jag märkte att hon behövde det, jag märkte 
under dom här samtalen att hon ett tag var på väg att falla tillbaka och då 
kopplade jag snabbt in företagshälsovården som jag sa innan, fångade upp det i 
tid liksom tack vare att vi pratade.  
 

Öka kompetensen och minska kraven   
Ibland när medarbetarna har visat tecken på burnout har man kunnat koppla det 
samman med att de även har uttryckt en känsla av bristande kompetens och inspiration i 
sitt dagliga arbete. Medarbetarna känner att de kunskapsmässigt inte hänger med i det 
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man gör i verksamheten. Inom förskolan har medarbetarna även klargjort att de inte vet 
hur de ska förklara för föräldrarna vad de faktiskt gör med barnen om dagarna. Detta 
skapar prestationsångest och frustration och medarbetarna upplever även att föräldrarna 
inte är nöjda med verksamheten. Cheferna inom en viss stadsdel har därför valt att inte 
ha någon speciell profil på förskoleverksamheten som exempelvis Reggio Emilia eller 
Montessori1. Detta har skapat en utmaning för medarbetarna och blir en del av deras 
kompetensutveckling. Nu tvingas medarbetarna att hela tiden formulera vad man 
faktiskt gör i verksamheten istället för att enkelt hänvisa till någon pedagogisk 
benämning. Medarbetarna måste istället verkligen sätta ord på vad man gör och vad 
målet med allt är.  
 

[…] det vore kanske lättare att säga vi jobbar helt efter Reggio eller helt som 
Montessori eller så, det är ju lätt bara, jaha vad kul, utan vi måste hela tiden 
förklara varför vi gör det som vi gör. 
 

Föräldrarnas krav är något som man märkt sätter mycket press på medarbetarna ute i 
förskole- och skolverksamheterna. Därför har man tagit fram en enkät som delas ut till 
föräldrarna varje termin där de får skriva om sina förväntningar på verksamheten under 
terminen. Varje förälder får även gensvar på sina förväntningar om vad som är rimligt 
att göra under terminen och vad man inte kommer att göra inom verksamhetens ramar. 
Detta har visat sig ha en god effekt på medarbetarnas välbefinnande eftersom de 
outtalade kraven har minskat.  
 

[…] då kan vi förklara vi går inte till badhuset med barnen, vi går inte på teater 
med dom yngsta barnen, allt det här liksom, så att dom inte behöver vänta ett helt 
år och sen behöva tycka ni gjorde ju inte det här […] jag märker att det stärker 
personalen i sin yrkesroll, dom vet vad dom ska säga till föräldrarna och de är 
stolta över vad dom faktiskt gör med barnen och att det är klart från början, ingen 
blir missnöjd […] 
 

Fokus på medarbetarens eget ansvar och bidragande  
Cheferna har uppmärksammat att det ofta är något i medarbetarens privatliv som till 
slut leder till burnout, att det kan gå bra på arbetet men att man ändå kan drabbas när 
det händer något omvälvande i privatlivet.  
 

[…] de personer som har gett signaler av utbrändhet då är det ju 99 procent 
hemmalivet, privatlivet.  

 
De senaste åren har kraven på medarbetaren ökat och man pratar om medarbetarens 
eget ansvar när det gäller förebyggande av burnout. Det finns krav och förväntningar på 
att medarbetaren ska sköta sin hälsa.  Kommunen anser sig erbjuda många bra 
lösningar när det gäller hälsa, men ingenting händer om medarbetaren inte gör något 
själv. Den egna medverkan betonas även, medarbetaren ska medverka i sin egen 
rehabilitering, arbetsträna och delta i sociala sammanhang under sin sjukskrivning. Men 
den egna viljan måste finnas där för att medarbetaren ska komma tillbaka till arbetet.  

                                                
1 Reggio Emilia och Montessori är två pedagogiska inriktningar inom förskoleverksamhet. Inom den förra är 
syftet att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter och man arbetar mycket med bildframställning och 
dokumentation, medan man inom den senare utgår ifrån att barn i samspel med omgivningen strävar efter att 
utveckla sig självt (Nationalencyklopedin, 2009).   



 14 

 
Man måste våga ställa krav på människor, vi ser att de äter ohälsosamt, de röker, 
du rör dig aldrig och sådär […] vi har haft hälsoprojekt, en enhet har anställt en 
hälsocoach som hjälper människor både med kosthållning och liksom träning och 
allting […] men sen ingenting i världen kan göra det utan din egen medverkan 
[…]  
 

En annan uppfattning är att på grund av att sjukskrivningsprocessen i Sverige är så pass 
generös har många tidigare sjukskrivna medarbetare passiviserats. De tar inga egna 
initiativ eller beslut och förväntar sig att andra ska ta hand om dem. Ett exempel är en 
kvinna som ville bli omplacerad, men som inte tog saken i egna händer utan bad om 
hjälp och råd. Chefen gav henne svaret vad väntar du på, sök ett nytt jobb.  
 

[…] man har väldigt mycket av den här mentaliteten ”Jag är här ta hand om 
mig” man blir passiv, man vill bli omhändertagen […]det är som jag säger 
människor är så passiviserade, ta hand om mig, omplacera mig, men inga egna 
initiativ […] Ska du vara en schackpjäs som man förflyttar och så ställer man dig 
och så blir det schackmatt eller ska du ta ditt eget liv i dina egna händer och gå 
vidare?   
 

Problemet med inlåsning bland medarbetare inom Stockholms Stad tas även upp av 
cheferna. Inlåsning innebär att medarbetaren upplever att denne är på fel arbetsplats 
eller har valt fel yrke. Av oftast ekonomiska och kompetensmässiga själ har 
medarbetarna svårighet att flytta på sig. Cheferna har även uppmärksammat att 
inlåsning oftast drabbar kvinnor och att många av dem som är inlåsta har så småningom 
drabbats av burnout. Cheferna tycker dock att individen kan göra mycket själv, vara sin 
egen drivkraft och sluta vara passiv i besluten kring sitt eget liv.  

 
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur organisationer arbetar strategiskt 
för att förebygga burnout bland sina anställda. Frågeställningen lyder; vilka strategier 
använder sig organisationer av för att förebygga burnout hos sina anställda? Studien 
visade att de strategier som Stockholms Stad använder sig av i förebyggandet av 
burnout bland sina anställda är först och främst att cheferna är skyldiga att ta ansvar. 
Cheferna ska uppmärksamma tidiga tecken på burnout, samarbeta med 
företagshälsovården och erbjuda socialt stöd. Vidare arbetar man inom kommunen för 
att öka kompetensen hos och minska kraven på medarbetarna. Slutligen läggs mycket 
fokus på medarbetarnas eget ansvar samt bidragande till att de drabbas av burnout.  
 
En intressant aspekt som har framkommit i analysen är att det råder en tvetydighet i 
synen på ansvaret när en medarbetare riskerar att drabbas av burnout eller redan har 
drabbats. Å ena sidan säger cheferna att de själva ska ha allt ansvar att förebygga 
burnout hos medarbetare och även ha ansvaret över rehabiliteringsprocessen. De 
upplever också att de tar allt ansvar. Medan å andra sidan menar cheferna att 
medarbetarna är passiva och inte gör något åt sin egen situation. Cheferna anser i detta 
att medarbetarna ska ta och måste ta mer eget ansvar. Cheferna menar också att det 
oftast är något i medarbetarnas privatliv som gör att de drabbas av burnout och att de 
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därmed kan anses vara medarbetaren själv som bidrar till sin egen burnout och att 
situationen på arbetsplatsen har liten påverkan. Jag ställer mig kritisk till chefernas 
motsägelsefulla sätt att ta på sig ansvar. Cheferna menar således att det är deras ansvar 
att ta hand om sina medarbetare men när medarbetaren sen faktiskt drabbas av burnout 
skyller cheferna på medarbetaren själv. Vad kan detta beteende bero på? En möjlig 
tolkning kan vara att det är sammankopplat med att cheferna själva upplever sig 
stressade och på gränsen till burnout. I och med detta är det lätt att lägga över ansvar på 
individen och skjuta ifrån sig problemet.  
 
En annan intressant aspekt är också hur pass mycket tid cheferna verkligen har att se 
sina medarbetare och uppmärksamma att de mår dåligt när de själva är stressade och 
upptagna. Kommunen bör kanske se över hur cheferna verkligen mår innan de lägger 
över ansvaret på dem att de ska se till att medarbetarna mår bra. Cheferna är ju också 
anställda och medarbetare inom organisationen, men vem tar hand om dem? Cheferna 
pratade inte så mycket om de medarbetare som faktiskt mår dåligt utan mycket om sig 
själva, deras eget ansvar och problemet att hinna med i sitt arbete. Redan där kan man 
ana att mycket ansvar förs över på medarbetaren själv att lösa sina problem. 
Ytterliggare en aspekt som ifrågasätter effektiviteten i det förebyggande arbetet är att 
det finns många bra paragrafer och policys men frågan är hur och om de verkligen 
används? Cheferna känner att företagshälsovården inte alltid är till så mycket hjälp och 
upplever att ansvaret endast ligger på dem själva. Men samtidigt är de fokuserade på att 
de själva har så mycket på sitt bord att man kan ställa sig frågan om det förekommer 
något förebyggande arbete från chefernas sida överhuvudtaget?  
 
Föreliggande studies kvalitativa validitet kan anses vara relativt god. Den kvalitativa 
validiteten har bedömts utifrån två kriterier; förankring i data och kvalitativ 
generaliserbarhet (Langemar, 2008). Studiens resultat har god förankring i data. I 
analysen har ingen viktig information från data uteslutits och ingenting som inte fanns i 
data eller saknar stöd har tagits med i resultatet.  
 
Studiens kvalitativa generaliserbarhet, kan i allmänna drag anses vara god. 
Intervjuguiden utformades i syfte att undvika att deltagarna enbart radade upp policys 
och avtal kring hur man arbetar med att förebygga burnout. Istället för att fråga rakt ut 
hur deltagarna arbetar med att förebygga burnout ombads deltagarna istället att ta upp 
ett fall med en medarbetare som drabbats av burnout och beskriva processen. I och med 
detta förfarande fångades information om hur det verkligen ser ut i organisationen och 
inte hur det är tänkt att fungera. Semistrukturerade intervjuer lämpade sig bra för 
föreliggande studie, eftersom frågan efter ett fall var tvunget att vara förutbestämd för 
att säkerställa att intervjun skulle fånga användbar information. Dock var det även 
värdefullt att låta deltagarna tala fritt eftersom mycket av de intressanta data som kom 
fram under intervjun var när deltagarna kom in på egna spår. När det gäller urvalet bör 
tre aspekter diskuteras vilka påverkar den kvalitativa generaliserbarheten. För det första 
består urvalet endast av kvinnliga chefer. Syftet var dock inte att endast kvinnor skulle 
delta. Anledningen till att inga män deltog var att det var svårt att finna manliga chefer 
att tillfråga eftersom Stockholms Stad är en kvinnodominerad organisation. Kanske har 
manliga chefer en annan uppfattning av burnout eller arbetar på ett annat sätt med att 
förebygga burnout. Detta kan ha medfört att studien inte har fångat en tillräckligt bred 
bild av arbetet med förebyggande av burnout inom kommunen och viktiga aspekter kan 
ha missats. En annan aspekt gällande urvalet är att data har samlats in enbart ur 
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chefernas synvinkel. Hade studien även inriktat sig på övriga medarbetares perspektiv 
och upplevelse av hur arbetet med burnout fungerar kanske resultatet hade varit 
innehållsrikare. En tredje aspekt gällande urvalet är att studien har fokuserats på 
kommunen som organisation. Studiens resultat bör därför inte generaliseras till andra 
organisationer än kommuner.  
 
En aspekt som kan ha haft en möjlig inverkan på resultatet är bristen i själva begreppet 
burnout. Maslach och Goldberg (1998) diskuterar i sin artikel komplexiteten i att det 
finns olika definitioner av burnout och varierande sätt att mäta fenomenet. Detta medför 
att det ibland kan vara svårt att veta om det verkligen är burnout det handlar om när en 
individ mår dåligt. Detta problem kan appliceras på denna studie. Först och främst är 
det en intressant fråga om de tidiga tecken på burnout som medarbetarna visar 
verkligen är tidiga tecken på just burnout och inte något annat. När cheferna sätter in 
insatser hur kan man vara helt säker på att det verkligen är burnout man förhindrat och 
inte något annat? Samma problem kan uppstå när organisationen måste förlita sig på 
och anpassa sig efter vad det står på medarbetarens läkarintyg för sjukskrivning. I det 
fallet är det en läkare som har gjort bedömningen att det är burnout utifrån vissa 
kriterier. Ponera att dessa kriterier inte stämmer eller att läkaren har gjort en felaktig 
bedömning. När organisationen arbetar för att få tillbaka medarbetaren i tjänst och 
vidare för att förebygga återfall hur kan man vara säker på att det är just burnout som 
man förhindrar? En reflektion kring detta komplexa problem var att det är svårt att helt 
säker veta att det verkligen är burnout man förebygger. I slutändan kan tyckas att det 
viktigaste dock är att medarbetaren mår bra igen oavsett vilken diagnos som egentligen 
stämmer. Dock är det intressant att bedöma hur Stockholms Stad har agerat i sitt arbete 
kring förebyggande av burnout utifrån rådande forskning och teorier om förebyggande 
av burnout.   

 
Den positiva psykologin fokuserar på vad som gör att människor mår bra (Clausen, 
2009). Engagemang i sitt arbete är en sådan viktig aspekt. Maslach och Goldberg 
(1998) menar att engagemang i arbetet leder till ökat välbefinnande. Schaufeli et al 
(2002) delar denna åsikt. Genom att öka medarbetarnas engagemang i sitt arbete har 
man möjlighet att förebygga burnout, eftersom medarbetarna då upplever energi, 
stolthet, motivation, utmaning, inspiration samt effektivitet i deras arbete. Att öka 
engagemang kan kopplas till Stockholms Stads satsningar att öka kompetensen hos och 
minska kraven för sina medarbetare. Det uppmärksammades inom förskolan att det 
fanns en koppling mellan burnout och bristande kompetens samt minskad inspiration i 
arbetet. Lösningen att inte ha någon pedagogisk benämning inom förskolan gav 
medarbetarna en utmaning att behöva uttrycka och formulera vad man gör. Detta kan 
möjligen tolkas som att medarbetarna även blir mer motiverade och inspirerade till att 
hitta på nya aktiviteter och vara kreativa i sitt arbete. Att även minska kraven kan 
kopplas till ett ökat engagemang och det har Stockholms Stad gjort genom att låta 
föräldrarna svara på en enkät gällande sina förväntningar på verksamheten. Detta har 
lett till att missförstånd kan undvikas och att medarbetarna upplever stolthet i sitt 
arbete. Genom att öka kompetensen och minska kraven i de två exempel som getts ovan 
borde Stockholms Stad ha ökat arbetsengagemanget bland sina medarbetare och vilket i 
sin tur borde ha bidragit till att förebygga burnout.  
 
Den positiva psykologin och arbetsengagemang kan även kopplas till det fokus som 
råder inom kommunen på medarbetarens eget ansvar och bidragande till burnout. 
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Arbetsengagemang utgår från individens egna engagemang i sitt arbete vilket kan 
tolkas som att ansvaret läggs över på individen. Det är kring individen allt kretsar, det 
är individen själv som ska känna arbetsengagemang. Fokus på det som i organisationen 
kan bidra till att individens engagemang ökar eller för den delen minskar är sekundärt. 
Känner inte individen engagemang kan det leda till burnout. Fokus borde egentligen 
ligga på vad organisationen verkligen gör för att öka engagemanget bland sina 
anställda. Förutom exemplet med förskolan och föräldraenkäterna framkom inte något 
mer än policys, med andra ord hur det ska se ut i verksamheten och att detta kan leda 
till arbetsengagemang, men ingenting konkret hur man inom kommunen verkligen har 
organiserat det för att öka engagemanget. Därmed kvarstår kravet på att det är upp till 
individen att känna sig engagerad eller inte och därmed bidrar individen själv till att 
drabbas av burnout eller inte.  
 
Socialt stöd har visat sig spela en viktig roll i förebyggande och minskning av burnout 
(Sundin et al, 2007). Detta har även de intervjuade cheferna i Stockholms Stad 
uppmärksammat. De har sett att de medarbetare som inte har haft tillräckligt socialt 
stöd utanför arbetet när de har drabbats av burnout har det gått sämre för. Cheferna har 
därför varit mycket noga att erbjuda socialt stöd till sina medarbetare. De har haft 
personlig kontakt genom att ringa och skicka e-mail till sina medarbetare, visat 
inlevelse och sympati genom att fråga hur medarbetaren mår och erbjuda medarbetaren 
att arbeta lite lugnare. Detta sätt att agera kan kopplas samman med Egidius (2002) 
definition av socialt stöd. Medarbetarna erbjuds även socialt stöd under 
sjukskrivningsperioden, såsom inbjudan att hälsa på på arbetsplatsen utan krav och 
inbjudan till sociala evenemang samt uppmuntran att komma tillbaka i arbetet. Detta 
agerande kan kopplas till instrumentellt socialt stöd (Fenlason & Beer, 1994) eftersom 
medarbetaren erbjuds ett mer påtagligt stöd och råd att komma till arbetsplatsen i syfte 
att medarbetaren ska må bättre och därmed lösa det problem som har uppstått. 
Medarbetarna erbjuds även socialt stöd när sjukskrivningen har tagit slut genom att få 
ha samtal med sin chef. Detta är att se som emotionellt socialt stöd (Fenlason & Beer, 
1994). Chefen visar genom samtalet att denne bryr sig och får möjlighet att lyssna på 
medarbetaren.  
 
En annan aspekt när det gäller det sociala stödet är chefens roll. De intervjuade 
cheferna upplever sig ha uppgiften att erbjuda medarbetarna socialt stöd och det är 
något som de även praktiserar. Chefernas erbjudande av socialt stöd till medarbetarna 
kan kopplas till Yildirims (2008) resultat att chefen kan genom sin auktoritära roll i 
givandet av socialt stöd påverka medarbetaren och bidra till dennes ökade 
välbefinnande. Enligt cheferna har deras sociala stöd lett till att medarbetarna mått 
bättre och detta kan tolkas som att det är på grund av chefernas auktoritära roll och att 
de visar att de bryr sig. En intressant aspekt när det gäller socialt stöd är att cheferna 
själva upplevde att de hade bristande socialt stöd. Det måste vara svårt att hela tiden ge 
socialt stöd till sina medarbetare och samtidigt inte få något tillbaka av den högre 
ledningen. Kanske bör Stockholm Stad återigen se över hur deras chefer egentligen mår 
i syfte att förhindra att cheferna är de som drabbas av burnout istället.  
 
Maslach och Golberg (1998) menar att förebyggande insatser mot burnout kan vara 
individorienterade eller situationsorienterade eller en kombination av båda. Dock är 
majoriteten av de insatser som praktiseras individorienterade och detta ställer sig 
Maslach och Goldberg kritiska till. När man ser på de förebyggande insatser som 
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kommunen praktiserar är de att se som i högsta grad individorienterade. Exempel kan 
vara att företagshälsovården kopplas in när individen mår dåligt och kan hjälpa 
individen att hantera stress och konflikter. Socialt stöd kan även ses som en 
individorienterad insats. Även om det är chefen som oftast tar initiativ till att kontakta 
företagshälsovården eller agera socialt stöd så är det individen i slutändan som ska 
förändras till att må bättre, eller att klara av de krav som ställs på denne. Anledningen 
till att kommunens insatser är individorienterade kan kopplas samman med två av de tre 
anledningar som Maslach och Golberg föreslår. För det första verkar cheferna vara av 
den åsikten att källan till burnout ligger inom individen själv och i dennes privatliv och 
att arbetssituationen endast har sekundär påverkan. För det andra menar cheferna även 
att individerna är passiva men att det har ett eget ansvar att göra något åt sin situation, 
tillexempel om man inte trivs och vill bli omplacerad eller när det gäller hälsa och 
socialt deltagande på arbetet. Den tredje anledningen att organisationen anser att det är 
mindre kostsamt att förändra individen istället för organisationen är något som inte 
framkom under intervjuerna och kan därför inte diskuteras i föreliggande studie. 
 
Genomgående i den litteratur som nämns i föreliggande studie finns det en stark fokus 
på individens roll samt bidragande till sin egen burnout. Detta är även något som kom 
igen under intervjuerna och i analysen. Det ter sig vara svårt att ta bort fokus från 
individen och istället se på hur man kan förändra arbetssituationen. Hur rimligt är det 
egentligen att lägga allt ansvar på individen när det kan vara många aspekter i arbetet 
som egentligen bidrar? Samma individ kanske inte alls skulle ha drabbats av burnout på 
en annan arbetsplats under andra förutsättningar. Ett annat problem är inlåsning, viket 
ofta leder till burnout, som förekommer bland anställda inom kommunen. Trots att det 
har uppmärksammats som ett problem är cheferna ändå av åsikten att individen själv 
ska ta sig ur situationen. Frågan man kan ställa sig då är hur detta ska vara möjligt? 
Inlåsning karakteriseras oftast av kvinnor som fastnat i ett yrke med låg lön, små 
möjligheter till avancemang och liten kontroll i sitt arbete. Det hade varit intressant att 
få fram data som pekade mot att kommunen ser över sig själv som organisation och hur 
denna kan förbättras och struktureras i syfte att medarbetarna och cheferna ska må 
bättre och klara av sin arbetssituation. Dock framkom många målsättningar och 
strategier om hur det är tänkt att fungera men ingenting om hur det verkligen såg ut 
med organisationsförändring och omorganisering i syfte att förbättra arbetssituationen 
för det anställda.  
 
Cheferna har som uppgift att uppmärksamma tidiga tecken på burnout i syfte att kunna 
förebygga att en medarbetare blir sjuk. De tidiga tecken som de intervjuade cheferna 
har redogjort för stämmer väl överens med de tidiga tecken som Perski (2006) nämner. 
Cheferna menar att medarbetarna visar känslomässiga uttryck som tillexempel gråt, 
negativitet, minskad ork och att de hamnar i konflikter. Detta kan kopplas samman med 
två av Perskis fyra övergripande områden av utmattningssyndrom, nämligen med 
psykiska reaktioner som ger sig uttryck i extrem känslosamhet samt med trötthet och 
utmattning. Genom att cheferna många gånger har uppmärksammat dessa tidiga tecken 
på burnout och satt in adekvata åtgärder som samtal eller kontakt med 
företagshälsovården har det i vissa fall lett till att burnout inte blommat ut helt. Detta 
överensstämmer med Rose och Perskis (2008) råd att ta tag i problemet i tid och lyssna 
på kroppens varningssignaler och att man i och med detta kan undvika ett akut läge av 
burnout.  
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Känslosamma uttryck och minskad ork kan även anknytas till Maslachs MBI -
komponent emotionell utmattning (Demerouti et al., 2001) samt till Demerouti et al. 
(2005) OLBI-komponent utmattning. Även Freudenberger (1986) talade om 
känslomässig utmattning. Cheferna beskrev även hur medarbetarna tog avstånd från 
andra genom att de drog sig undan, var frånvarande och inte ville delta i sociala 
aktiviteter, detta beteende stämmer in på Maslachs komponent avståndstagande. Tecken 
som minskat engagemang i arbetet och minskade prestationer som medarbetarna kunde 
visa stämmer in på Maslachs tredje komponent minskad prestation samt på OLBI-
komponenten förlorat engagemang och även på Freudenbergers komponent bristande 
motivation och engagemang i arbetet. En tolkning av detta kan vara att cheferna har bra 
insikt när det gäller vilka tecken på burnout som medarbetare kan visa och kan därmed i 
tid sätta in åtgärder som kan förhindra ett akut tillstånd av burnout.  
 
Något som är intressant i diskussionen kring fokus på individen är the Job Demands- 
Resources Model of Burnout (Demerouti et al., 2001). Här ligger fokus inte primärt på 
individen utan på vad (minskade krav och ökade resurser) i själva arbetet som kan 
påverka individens välmående. Det hade varit intressant att se ett liknande fokus i de 
strategier som Stockholms Stad praktiserar för förebyggande av burnout. När det gäller 
resurser i arbetet så har endast stöd från chefen framkommit i analysen av data. Frågan 
är då om medarbetarna har de fem andra resurserna i modellen och om de i så fall inte 
framkommit under intervjuerna. Dock måste påpekas att de intervjuade cheferna 
pratade mycket om hur det ska vara på en arbetsplats, det är bra med kontroll i arbetet 
och att medarbetaren får känna sig delaktig, men väldigt sällan gavs exempel på något 
konkret som visar att så verkligen var fallet.  
 
När det gäller arbetsrelaterade krav (Demerouti et al., 2001) bidrog inte intervjuerna till 
någon större inblick i huruvida kraven var höga eller inte. Något som framkom var att 
cheferna själva upplevde sig ha höga krav i sitt arbete vilket är mycket intressant 
eftersom cheferna återigen lägger fokus på sin egen problematik och inte på sina 
medarbetares. En möjlig tolkning är att kraven generellt sett är höga inom de yrken som 
medarbetarna inom kommunerna har, som exempelvis lärare och förskolelärare. Inom 
dessa yrken finns åtminstone två av kraven i modellen, nämligen kontakt med andra, i 
detta fall barn, elever och föräldrar samt tidspress med planering av lektioner och prov 
samt att barnen/eleverna ska uppnå vissa mål. Här har kommunen arbetat med att 
försöka minska kraven från föräldrarna som ställs på personalen genom enkäter. Vidare 
har kommunen satsat på att öka kompetensen vilket i det långa loppet minskar kraven 
på medarbetarna. Därav har kommunen tagit ett steg mot minskade arbetsrelaterade 
krav som enligt Job Demands- Resources Model of Burnout skulle leda till mindre 
utmattning. Sammanfattningsvis hade det varit intressant att i intervjuerna få mer 
information om vilka arbetsrelaterade resurser medarbetarna verkligen har och inte hur 
det är tänkt att vara. Möjligen hade man då kunnat dra slutsatser om att Stockholms 
Stad bidrar till att öka engagemanget bland sina anställda. Sammantaget med 
kommunens arbete som leder till mindre utmattning kunde åsikten då vara att 
Stockholms Stad arbetar i riktning att förebygga burnout genom att minska utmattning 
och öka engagemang. Dock kan inga slutsatser dras kring detta på grund av bristande 
information.  
 
Burnout har som nämnt tidigare kommit att bli ett stort problem för organisationer och 
dess anställda (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Därför är det av vikt att problemet 
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med burnout bland anställda ytterliggare belyses inom organisationer och även att 
frågan kring hur burnout ska förebyggas kvarstår och ständigt diskuteras kring. Kanske 
är det en investering som idag kostar organisationen mycket men som i framtiden 
förhoppningsvis kommer leda till friskare anställda inom organisationen vilket i sin tur 
kan leda till organisationens långsiktiga framgång och överlevnad. 
 
Ett intressant uppslag för vidare och framtida forskning inom ämnet förebyggande av 
burnout är att se till könsaspekten. Det var endast kvinnliga chefer som intervjuades, 
det hade varit intressant att fokusera även på manliga chefers syn på burnout bland 
medarbetare. Vidare hade det varit lärorikt att undersöka huruvida risken att drabbas av 
burnout skiljer sig mellan män och kvinnor, ska organisationer angripa förebyggande 
av burnout olika för män och kvinnor? Dessutom hade det varit insiktsfullt att replikera 
studien inom andra slags organisationer än kommuner och möjligen en jämförelse av 
förebyggande av burnout mellan privat och offentlig sektor. 

 
Sammanfattningsvis visar resultaten att det i slutändan är individens ansvar att 
förebygga sin egen burnout. Cheferna har som uppgift att ta ansvar, uppmärksamma 
tidiga tecken, samarbeta med företagshälsovården, agera stöd samt öka kompetens och 
minska krav. Ibland fungerar det bra, ibland fungerar det mindre bra eller inte alls. 
Slutsatsen blir dock att trots många policys, regler och processer som ska 
implementeras av cheferna är det individen själv som bär den största bördan.  
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