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Preventive measures against burnout at an enterprise level 
 

Abstract 
The workplace is for many associated with joy and commitment, for others it is 

associated with fatigue, inadequacy and cynicism that is explained as the three 

dimensions of burnout. A general view of burnout is that it is an individual problem that 

many companies ignore, because a preventive task does not generate immediate profits. 

This has been a growing problem for years.  

Burnout costs not only money but also time and knowledge. Unfortunately, the popular 

belief is that "If it ain’t broke, don’t fix it." Organizations that think this way are 

sacrificing future benefits for short-term gains. A company that chooses to turn its 

expertise to work preventively against burnout results in a more dedicated staff, whether 

they're going to burn out or not. A dedicated staff will perform better at work. 

 The purpose of this study is to investigate what actions the management of a company 

can take to prevent and deal with burnout. 

Empirical evidence has been gathered through interviews with an HR specialist and an 

interview with Torbjörn Henriksson, psychologist and CEO of Arbus. The basis for the 

theory and interview comes from the theories of preventive work against mental illness 

and burnout, and Aaron Antonovsky theories of sense of coherence. 

According to the theory and empirical work that requires a committed and dedicated 

leadership that includes staff in the process of improvement towards the prevention of 

burnout. Keywords for a successful preventive work have proven to be communication, 

training of staff and management, communion, justice, respect and recovery time from 

stress. 
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Sammanfattning 
Arbetsplatsen är för många förknippad med glädje och engagemang, för andra är det 

förknippat med utmattning, otillräcklighet och cynism som förklaras som de tre 

dimensionerna av utbrändhet. En allmän bild av utbrändhet är att det är ett individuellt 

problem som flera företag blundar för, då ett preventivt arbete inte genererar omedelbar 

ekonomisk vinst. Detta har varit ett växande problem under många år.  

Utbrändhet kostar inte bara pengar, utan även tid och kunskap. Tyvärr är den folkliga 

uppfattningen att ”om det inte finns någonting som är brutet så finns det ingenting att 

laga”. Organisationer som tänker på detta sätt offrar framtida fördelar mot kortsiktiga 

vinster. Ett företag som väljer att rikta sin kunskap för att arbeta preventivt mot 

utbrändhet kommer till följd av det få mer engagerad personal, oavsett om de är på väg 

att bli utbrända eller inte. En engagerad personal kommer prestera bättre på 

arbetsplatsen.  

Syftet med detta arbete är att undersöka vad ledningen hos ett företag kan göra för att 

förebygga och hantera utbrändhet.    

Genom intervjuer med en HR-specialist inom arbetsmiljö och hälsa samt en intervju 

med Torbjörn Henriksson, psykolog och VD för Arbus, har empiri samlats. Underlaget 

för teori och intervju kommer främst från teorier om preventivt arbete mot psykisk 

ohälsa och utbrändhet samt Aron Antonovsky teorier om känsla av sammanhang. 

Det framgår av teori och empiri att det krävs en engagerad och dedikerad ledning som 

inkluderar personalen i förbättringsarbetet mot att förebygga utbrändhet. Nyckelord för 

ett lyckat preventivt arbete har visat sig vara kommunikation, utbildning av personal och 

ledning, gemenskap, rättvisa, respekt och återhämtning från stress. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
Vid stress utsöndras adrenalin i kroppen, pulsen och blodtrycket ökar samtidigt som 

blodet får lättare för att koagulera. Dessa stressymptom förbereder människan för kamp 

eller flykt. För stenåldersmänniskan var stress ett tillfälligt måste för att överleva, 

medan stress idag är något konstant. [1]. 

I takt med att samhället utvecklas ställs även höga krav på dess människor. Mycket 

fokus läggs på vikten av eget ansvar och personlig utveckling samtidigt som diffusa mål 

skapar en stor stress hos vissa individer. I vissa fall får inte individen möjligheten att 

återhämta sig, vilket i sin tur kan leda till utmattningssyndrom eller utbrändhet. I 

folkmun brukas uttrycket ”att gå in i väggen”, men vad innebär det egentligen? 

Utbrändhet kan uttrycka sig både fysiskt och psykiskt, men det kan ändå vara svårt att 

diagnostisera. Ofta hamnar de fysiska symptomen i fokus såsom hjärtklappning, 

bröstsmärtor och tarmproblem [1]. Diagnosen kan därför bli felaktig, och ett stort 

mörkertal i statistiken är mer än troligt. 

Den statistik som finns idag pekar på en viss stagnation i antalet utbrända, författarna 

anser dock att det kan vara missvisande fakta på grund av ett allt hetare politiskt klimat. 

Sjukdomar som orsakas av stress utgör ändå mer än en tiondel av alla som sjukskrivs i 

Sverige [2]. Förutom de uppenbara kostnaderna för arbetsgivare och skattebetalare, 

innebär en sjukskrivning en enorm förlust inom ”Knowledge Management”. Kunskapen 

som individen besitter går förlorad och man måste hitta en vikarie. Forskning visar att 

en konsekvens av stressrelaterade sjukdomar är att stresstoleransen försämras, vilket 

även gör det svårt för den utbrände att återgå till arbetet [3].  

Utbrändhet är ett problem för svenskt näringsliv idag. Forskning har visat att arbetet är 

den största bidragande effekten till utbrändhet, trots det är en vanlig missuppfattning att 

utbrändhet är ett individuellt problem [4]. Denna missuppfattning bidrar ofta till att man 

tar tag i problemet alldeles för sent. Företag kan faktiskt göra någonting åt saken. 

Genom att utarbeta en policy mot att förebygga utbrändhet kan man som arbetsgivare 

skapa en arbetsplats där stressen inte är lika påtaglig. Författarna anser därför att en 

ordentlig plan skulle göra underverk.  

 
1.2 Syfte och frågeställning 
Författarna menar på att för lite kunskap finns inom ämnet, då många svenska företag 

idag inte har en strategi för hantering av anställda som är på väg eller redan har ”gått in i 

väggen”. 
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Syftet med denna studie är att undersöka hur man som företag bör utforma en strategi 

för att förebygga och hantera utbrändhet. Frågeställningen är därmed: 

 

 Hur bör en förebyggande strategi mot utbrändhet utformas på organisatorisk 

nivå? 

 

Författarnas förhoppning är att denna behandlingsplan ska kunna tillämpas effektivt på 

organisationsnivå. 

 

1.3 Avgränsningar  
Uppsatsen fokuserar på företagets roll i hantering av utbrändhet. Som privatperson finns 

en mängd olika tekniker och faktorer att beakta för att förebygga och hantera 

utbrändhet. I denna uppsats har en avgränsning gjorts till att se problemet utifrån en 

företagslednings perspektiv.  
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2. Metod 
I denna uppsats har en kvalitativ undersökning valts framför en kvantitativ. Detta 

innebär att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan. Arbetets 

omfattning är relativt begränsad och därför anser författarna att en kvalitativ 

undersökning är att föredra. En fallstudie har genomförts, där två företag har blivit 

intervjuade. 

 

2.1. Litteraturstudie 
En utförlig litteraturstudie har genomförts för att få svår på hur utbrändhet hanteras och 

förebyggs. Litteraturen inhämtades primärt i form av böcker ifrån Stockholms 

Stadsbibliotek och sekundärt artiklar ifrån Internet. Litteraturstudien användes som 

grund till analysen av empirin samt som underlag för intervjufrågor och insamling av 

empirisk data. 

 

2.2 Empiri  
Då studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för ett fenomen valdes, precis som 

fastställt i avsnitt ”2 Metod”, en kvalitativ undersökningsmetod. Intervjuerna 

begränsades till 90 minuter och var av ostrukturerad karaktär. En naturlig reaktion av 

detta var att respondenten besvarade flertalet frågor spontant utan att dessa ställdes.  

 

Kravet på populationen som fallstudien skulle omfatta var att respondenterna skulle ha 

god kunskap om fenomenet utbrändhet, vilket i praktiken innebär att de varit delaktiga i 

hantering eller förebyggande av utbrändhet inom företagsmiljö. Utöver det valdes 

respondenterna efter tillgänglighet för författarna. 
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3. Litteraturstudie 

 

3.1 Utmattningssyndrom 
Christina Maslach (prof. psykologi) myntade på 80-talet uttrycket utbrändhet. Hon 

liknade fenomenet vid motsatsen till engagemang, där engagemang är att genom 

motivation, skapa energi och styra den energin mot ett mål. Paradoxalt är det ofta 

engagerade människor som drabbas av stressreaktioner. Människor med mycket driv 

som jobbar i sociala miljöer och som har svårt att säga nej och delegera. Det är alltså 

inte bara en fråga om arbetslast som är en vanlig missuppfattning. Oro över pengar, 

sammanhang, hanterbarhet och utanförskap kan alla vara katalysatorer till stress, som 

obehandlade resulterar i stressreaktioner såsom utmattningssyndrom [4]. 

Symptomen kan ofta vara tvetydiga och visar sig ofta både kroppsligt och mentalt, där 

ett karakteristiskt drag är extrem trötthet som inte går att vila bort. Kroppsliga symptom 

som värk i nacke, rygg eller mage, kombinerat med koncentrationssvårigheter och 

trötthet är varningstecken som ska tas på allvar [6]. När utbrändheten väl är etablerad så 

är vanliga symptom, förutom ovanstående; problem med synen (såsom ljusskygghet 

eller i värsta fall tillfällig blindhet), yrsel, socialfobi eller nedsatt prestationsförmåga. 

Maslach liknar även utbrändhet vid en urholkning av den mänskliga själen, 

urholkningen består av tre olika dimensioner som kan upplevas av den som är utsatt och 

av dess omgivning [4].  

Utmattning. En känsla av att vara fysiskt och känslomässigt uttömd är ett tydligt tecken 

på utmattning. Det kan vara svårt att återhämta sig trots vila och orken för att jobba 

försvinner. Utmattning är den första reaktionen på stress.  

Cynism. Brist på engagemang, likgiltighet samt en distanserad inställning till arbete och 

privatliv är tydliga tecken på cynism. 

Otillräcklighet. Tilltron till den egna förmågan försvinner, små uppgifter kan 

förekomma överväldigande och självförtroendet kan försvinna. 

 

3.2 Förebygga utbrändhet 

Många företag i Sverige idag uppmärksammar inte utbrändhet och erkänner det således 

inte som något problem [7]. En vanlig tanke är att utbrändhet är något som individen 

själv måste ta itu med, både hantering och förebyggande åtgärder, medan det egentligen 

är förhållandet människa – arbetsmiljö som är problemet [4]. 

Maslach, författare till ett flertal böcker inom ämnet, menar på att det bästa receptet för 

att hantera och förebygga utmattningssyndrom är på företagsnivå [4]. Det ligger i 

företagsledningens intresse att förebygga utbrändhet, vilket indirekt kommer leda till en 

behållning av kunskap och engagemang för att driva företaget framåt. Vikten av 

prevention kan alltså inte understrykas mer, och ett citat av Maslach som påminner om 

en gammal huskur lyder: ”En påse prevention väger lätt upp en säck behandling” [4]. 
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Innan en strategi utformas krävs det en kunskap om psykologin bakom vad som kan 

leda till utmattningssyndrom. Vilket, enligt Christina Maslach [4], sker då det krockar i 

förhållandet mellan människa och arbetsmiljön. Bland de viktigaste ämnena att fokusera 

på är:   

 

 Avsaknad av rättvisa. För att en person ska behålla sitt engagemang för sin uppgift 

måste företaget sätta ett stort värde till förtroende, öppenhet och respekt.  

 Gemenskapens sammanbrott. Det sociala samspelet är a och o på de flesta företag. 

Det ligger alltså i företagets intresse att skapa en företagskultur för en starkare 

gemenskap. Saknas en gemensam stöttepelare uppstår lätt konflikter och bitterhet. 

 Otillräcklig erkänsla och ersättning. Här nämns vikten av att få rätt lön för det 

arbete som utförs.  Med ordet lön menas inte bara yttre kompensation som pengar, 

prestige, trygghet utan också inre kompensation som att ha kul på jobbet och få en 

klapp på axeln.  

 Brist på kontroll. Om företaget inte ger rum för en kreativitet och den anställde 

därmed känner att hon saknar en viss kontroll över sina arbetsuppgifter kan det 

resultera i tappat engagemang. 

 För stor arbetsmängd. Problemet ligger i att nå en balans mellan företagets driv 

efter produktivitet och den anställdes syn på arbete som något som kräver kraft och 

tid.  

 Motstridiga värderingar. Det kräver väldigt mycket emotionell energi att arbeta i 

en miljö där arbetarens och företagets värderingar skiljs åt. Samma sak gäller om 

företaget inte är konsekvent i vad som öppet sägs och hur det handlar. Detta kan 

leda en misstro och en uppgivenhet för sin arbetsuppgift.  

 

Attackera problemet ovanifrån  
Att angripa ett problem på företagsnivå görs bäst om åtgärderna appliceras på 

ledningsmetoderna. Tanken är att om strategin integreras med ledningsrutinerna hinner 

inte de anställda bli utbrända av arbetet. Förutom fördelen med att det är 

kostnadseffektivt, bygger man också upp en starkare gemenskap och större engagemang 

då inte bara de som är i farozonen stärks med stresshanteringsövningar och en 

arbetsmiljö med högt i tak. En strategi som grundas uppifrån handlar i de flesta fall om 

prevention, även om det finns undantag.[4].  

Det krävs en ledning med framtidsvisioner och som vill skapa en arbetsmiljö där de 

anställda kan inspireras och engageras. De framtidsvisioner som ledningen har måste 

övergå till ett företagsprojekt, där kommunikationen är nyckeln. Med kommunikation 

menas att de anställda måste bli informerade om förändringsarbetet samtidigt som 

företagsledningen ska utgå från de anställdas behov utifrån de sex problemområdena. 

Utöver det kommer en ökad kommunikation ge upphov till mer engagerade och 

motiverade arbetare, något som Hawthornemodellen [12] vittnar om.  
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Figur 1 illustrerar hur ledningsprocesser och ledningsstrukturer påverkar de sex olika 

oförenligheterna mellan arbete och människa och hur det påverkar engagemanget i 

arbetet. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Hur engagemanget i arbetet påverkas av ledning samt de sex oförenligheterna 

 

När problemet attackeras på organisatorisk nivå måste hela företaget anknytas. Här 

anknyter företaget till människorna. ALLA måste förstå varför förändringsarbetet görs 

och gärna så att alla förstår hur det påverkar just deras arbete. Detta kommer leda till att 

fler vill driva projektet framåt. När företaget etablerat en anknytning till dem anställda 

ska projektet avgränsas till ett eller flera problemområden. Maslach menar på att 

oberoende av vilken riktning företaget tar kommer gemenskap, rättvisa och värderingar 

påverkas. Härifrån är ledordet process.[4] 

 

Utformning av strategi 

Grunden till en bra strategi är en väl utformad enkätundersökning som besvaras av både 

ledning och underordnade. Syftet är att få en uppfattning av graden av utbrändhet och 

engagemang, men även vilken eller vilka av de sex oförenligheterna som orsakar brist 

på engagemang.  

För att fastställa måttet av utbrändhet har Christina Maslach utformat ett standardiserat 

frågeformulär som kallas Maslach Burnout Inventory (MBI). Frågeformuläret är en del i 

personalenkäten som utformas av arbetsgrupper bestående av medlemmar från hela 

företaget och det är även samma grupp som analyserar svaren. Nyckeln till en lyckad 

undersökning är att tydligt ange syftet, vilket är att använda resultaten som grund för en 
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policy mot utbrändhet. När svaren analyserats och problemområden identifierats inrättas 

en ny arbetsgrupp för att ta itu med dessa frågor. Efter dessa åtgärder är det viktigt att 

praktiskt genomföra förbättringsarbetet. En viktig faktor är att enkätundersökningen 

planerats väl, vilket inte bara leder till ett engagemang från företaget utan också att 

enkätförfarandet blir effektivare.[4]    

 
3.3 Stress 
Definition och bakgrund 

Nationalencyklopedins definition på ordet stress: 

 

”Inom fysiologi och psykologi anpassningsreaktioner som i människans och andra 

djurs organsystem utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, stressorer, som 

individen har begränsad möjlighet att påverka.” [8] 

 

Utbrändhet eller utmattningssyndrom är något som orsakas av stress. Biologiskt är 

människan gjord för att hantera akut stress, det vill säga kortvariga stresspåslag. Stress 

är en försvarsreaktion avsedd för att förbereda människan för omedelbar fara, ett slags 

mänskligt alarmsystem.   

 I grund och botten är stress någonting bra, men endast under korta perioder. För 

stenåldersmänniskan var stress något av en nödvändighet för att överleva och 

stresspåslag var något man upplevde vid hotfulla situationer. När faran var över så 

övergick kroppen till sitt normala tillstånd och individen fick tid att återhämta sig från 

detta fysiskt och psykiskt påfrestande tillstånd. [9] 

Varför är då stress ett problem idag? Kroppen är inte gjord för att hantera långvarig 

stress och i takt med att samhället utvecklas så ställs det även högra krav på dess 

människor, vilket bidrar till att allt fler människor blir påverkade av långvarig stress. 

Stress skapas vid missanpassning mellan situationens krav och individens möjligheter 

[10] 

Det finns många stressorer i arbetslivet idag och långvarig stress som uppstår på grund 

av dessa gör att människan inte får tid för återhämtning, vilket kan bidra till att man 

drabbas av stressreaktioner. [11] 

 

Förebygga stress 

Upplever man sig stressad ska man försöka att peka ut vad det är som gör en stressad, 

för att sedan försöka eliminera eller minska den stressoren [1]. Alla människor reagerar 

och hanterar stress på olika sätt. Det är väldigt individuellt om man blir utbränd eller 

inte. För att beskriva hur bra en person hanterar stress brukar man använda begreppet, 

coping. Copingförmåga är något som man som människa kan påverka och förbättra. 

[11] 

Som organisation/företagare kan man genom att förbättra sin arbetsorganisation och 

därmed minska den belastning som man utsätter sina anställda för, minska antalet 
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stressorer på arbetsplatsen. Undervisning inom stressmanagement kan bidra till att 

anställda hanterar dessa stressorer på ett mycket bättre. Att som företagare ha ”högt i 

tak” kan vara viktigt för de anställdas välmående, som anställd på ett företag ska man 

kunna säga ifrån om man känner sig orättvist behandlad. Tydliga mål inom företaget är 

vitalt, oklara direktiv kan vara demoraliserande för anställda och bidrar till att de blir 

stressade. [12] 

Det är även viktigt att ha ett bra socialt klimat inom företaget, bra kamratstöd kan bidra 

till att anställda mår bättre vid svåra arbetssituationer. Allt detta bidrar till att förbättra 

individens copingförmåga [11]. Kommunikation är väldigt viktigt i kampen om att 

förebygga stress. Om man känner sig stressad på jobbet eller privat ska det kännas 

naturligt att kunna prata med sin chef om det. Något som kan vara ytterst stressande för 

individen är att inte bli erkänd på jobbet. För att individen ska känna sig sedd är det 

viktigt att man har bra återkoppling till sina anställda inom företaget, regelbundna 

samtal där man som chef kan ge beröm, konstruktiv kritik eller hjälpa sina anställda. 

[12] 

 

3.4 Känsla av sammanhang 
Om man blir utbränd eller inte som människa beror främst på hur bra man hanterar olika 

stressorer och motgångar (copingförmåga). Aaron Antonovsky såg ett samband mellan 

människors copingförmåga och deras känsla av sammanhang (KASAM). [13] 

KASAM definieras som: 

”En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning som man har en genomgripande 

och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att 

det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man 

rimligen kan förvänta sig” (Antonovsky, 1991,s. 13). 

Känsla av sammanhang innebär att man som människa ser världen som begriplig, 

hanterbar och meningsfull. Eftersom jobbet är en stor del av ens liv krävs det alltså att 

arbetet är begripligt, hanterbart och meningsfullt för att man ska uppfatta världen som 

sådan.  

Att arbetet är begripligt innebär att man förstår situationer och händelser i sitt 

sammanhang, alltså att man förstår vad som händer och varför. Det är även viktigt med 

begrepp såsom förutsägbarhet, bra struktur, bra information och regelbundenhet [14]. 

Med hanterbart menas att man upplever att de krav som uppgiften ställer motsvaras av 

de egna inre resurserna. Att man har resurser, tillgångar samt att man har en möjlighet 

att påverka sin situation [14]. Meningsfullhet syftar på att man tycker att allt 

engagemang och alla investeringar man gör är mödan värd för att man skall leva upp till 

alla krav. Viktiga aspekter är engagemang, mening och gemenskap [10].  

Dessa tre faktorer bidrar till en känsla av sammanhang. Antonovsky anser att 

meningsfullhet är den viktigaste faktorn. Finner man ingen mening med det man gör så 
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motiverar man sig inte heller. Man kan uppskatta en persons känsla av sammanhang 

genom ett frågeformulär som utvecklades av Antonovsky [13]. Alla människor upplever 

någon gång stress i livet, men hur vi påverkas av dessa stressorer är högst individuellt. 

Människor med högt KASAM upplever svåra upplevelser och motgångar som 

utmaningar, medan människor med lågt KASAM upplever dessa som hot [13]. 

Därför är det centralt att som företag skapa en arbetsmiljö som bidrar till att personalen 

har en känsla av sammanhang. För att arbetet ska uppfattas som begripligt krävs det att 

individen känner trygghet, att det finns tydliga spelregler och att framtiden är 

förutsägbar. Vetskapen om att det egna arbetet inte kommer att ses som överflödigt 

skapar en viss trygghet hos individen. Trygghet i arbetet bidrar till att det inte uppstår 

kaos utifall överraskningar och problem uppenbarar sig [14]. I strävan om att skapa 

trygghet på arbetsplatsen är det viktigt att ge feedback och ha en bra kommunikation 

inom arbetsplatsen. Ett företagsklimat som är utvecklat med feedback och 

kommunikation i åtanken har tillsammans med hög arbetssäkerhet visat sig vara 

relaterat till en hög känsla av sammanhang, enligt en studie av Feldt, Kinnunen och 

Mauno (2001) [15].  

Antonovsky anser att om individen själv får vara med att utforma mål eller om dessa 

mål är utformade av någon som individen respekterar, är det troligare att individen ser 

dessa som hanterbara. Om individen har tillgång till resurser som är nödvändiga för att 

klara av alla krav som uppgiften ställer så upplevs uppgiften som hanterbar. Detta 

styrker Maslachs teori om att kontroll är en viktig aspekt i arbetslivet. [14] 

Meningsfullhet kan skapas på arbetsplatsen genom att individen får medverka i socialt 

värdesatta beslutsfattanden. Om företagets moraliska kompass stämmer överens med 

individens så upplever individen arbetet som än mer meningsfullt. Viktigaste faktorn för 

meningsfullhet är att individen har inflytande över sin situation på arbetsplatsen. 

Känslan av att man kan påverka sin egen situation bidrar till ökad lust att investera 

energi i företaget. [14] 
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4. Resultat  

 

4.1 Introduktion 
Respondent 1, Torbjörn Henriksson, VD Arbus. Torbjörn är praktiserande psykolog 

och utför kontinuerligt behandling av människor med utmattningssyndrom, samtidigt 

som han i egenskap av psykolog utför tjänster för Falck Healthcare.  

Respondent 2 jobbar som HR specialist inom arbetsmiljö och hälsa på ett stort 

företag inom en kunskapsintensiv bransch. Hennes uppgifter innefattar ansvar över 

olika leverantörer, vilket innefattar allt från företagshälsovård till coachning och 

utbildningar. 

Respondent 1 och respondent 2 har två olika angreppsvinklar på arbetsrelaterad ohälsa, 

där respondent 1 angriper problemet då det redan har hänt. Respondent 2 koordinerar i 

viss mån åtgärder i förebyggande syfte, men även när en anställd insjuknat. I avsnitt 4.2 

som behandlar förebyggande åtgärder på organisatorisk nivå kommer därför fokus ligga 

empirin samlad utifrån intervjun med respondent 2. På samma sätt kommer avsnitt 4.3, 

Hantering av utbrändhet, utgå ifrån intervjun med respondent 1. Intervjufrågorna 

återfinns som Bilaga 1 och Bilaga 2. 

I texten som följer kommer respondent 1 att benämnas som Torbjörn och respondent 2 

att benämnas som Åsa. 

 

4.2 Förebyggning av utbrändhet 
 

Vi är varandras arbetsmiljö  

[Åsa] 

Enligt Åsa, HR-specialist inom arbetsmiljö och hälsa, behöver förebyggning av 

arbetsrelaterad ohälsa präglas av öppen kommunikation och respekt. En sådan relation 

kan säkerställas med ett skriftligt engagemang, eller att man kommer överens om 

förhållningsregler inom företaget t ex i en ”Code of conduct” och/eller en ”Code of 

business ethics”.  Den normbildande effekten leder till starkare företagskultur och 

gemenskap. Detta ger legitimitet åt en ledare att ingripa om en anställd blir utfryst.  

 

 … de anställda gör som chefen gör 

[Åsa] 

Nyckelordet är bra ledarskap. Anställda med chefsposition ska utbildas att ge 

uppskattning, feedback och att motivera medarbetarna på ett bra sätt och samtidigt vara 

lyhörda och uppmärksamma; Kontinuerliga utbildningar som i slutändan handlar om att 

se signaler och att ta tag i situationer på ett tidigt stadium men även vikten av att vara ett 

föredöme för hela gruppen.   
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Rent konkret handlar det om att som chef röra sig ute på ”golvet” och för att göra sig 

medveten om hur snacket går. Detta för att kunna förebygga mobbning, men det visar 

även att ledaren bryr sig om och finns där för sina anställda.  

Inte bara chefer utbildas på Åsas företag, utan även de anställda. Vid behov kan en 

enhetschef använda utbildningar från separata leverantörer (se röd ruta i Figur 1). Ett 

målande exempel är stressmanagementkurser vilka är bra för att öka copingförmågan 

hos de anställda. Detta är något som kan implementeras innan en period av hög 

arbetsbelastning, vilket även går hand i hand med företagets intresse av återhämtning 

hos de anställda. Som exempel på detta, berättar Åsa, att företaget så mycket som 

möjligt undviker att lägga projekt tätt inpå varandra för att ge de anställda möjligheten 

till att återhämta sig. I samma anda kan en anställd som inte behöver vara på en fysisk 

arbetsplats i vissa fall arbeta hemifrån. Hon lyfter dock ett varnande finger då detta i det 

långa loppet kan leda till utanförskap.  

Åsa berättar vidare att utöver de arbetsrelaterade utbildningarna kan chefen erbjuda sina 

anställda privata samtal med en hälsocoach. Träningsprogram och kostrådgivning är 

bara ett axplock av de tjänster som hälsocoachen kan erbjuda. Företaget erbjuder även 

friskvårdsbidrag som bl.a. ger anställda ersättning på upp till 2500 kronor vid köp av 

medlemskap på valfritt gym. Allt detta ger en känsla av ett företag som värnar om sina 

anställda. 

Figur 2 illustrerar ett flödesschema för företagets hälsovård, utbildningar och 

hälsocoach. Tanken är att en anställd med ett arbetsrelaterat eller privat problem ringer 

till en rådgivningscentral, som därefter vidarebefordrar till lämplig instans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Flödesschema över företagets olika hälsoinstanser 
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En anställd som råkat ut för en krissituation, exempelvis en skilsmässa, kan hänvisas till 

krisstöd. Krisstöd används även till organisationen om t ex en arbetsgrupp varit med om 

en krissituation. Man erbjuder även Kognitiv beteendeterapi, drog- och alkoholexpertis. 

Vid lättare kuratorbehov kan företagshälsovården bistå med hjälp. Om rådgivningen 

anser att det är lämpligt kan personen i fråga hänvisas till sin egna husläkare. FHV för 

kontinuerligt statistik över hälsobilden på företaget. Hela processen i ett 

rehabiliteringsärende övervakas av en rehabkoordinator som säkerställer att olika 

åtgärder samordnas och att personalen fått den vård de behöver.  Detta innebär en nära 

kontakt med de olika instanserna, cheferna och personalen. För att få en återkoppling 

och dessutom skapa en god relation mellan den anställda och chefen hålls 

medarbetarsamtal tre till fyra gånger per år. För den enskilda är det positivt ur 

utvecklingssynpunkt att blicka tillbaka på den gångna perioden och samtidigt sätta nya 

mål. Det kan även vara nyttigt ur chefens perspektiv för framtida profilering.  

För ytterligare återkoppling sker en årlig omfattande enkätundersökning bland alla 

anställda. Syftet är att kvantitativt undersöka hur företagets anställda uppfattar 

organisationen och dess inbördes relationer. På grund av enkätens omfattning har en 

egen arbetsgrupp tilldelats ansvaret för utformning av enkätmallen och analys av 

enkätresultaten. Resultaten används senare i det kontinuerliga förbättringsarbetet inom 

organisationen. 

4.3 Hantering av utbrändhet 
Engagemang hos sina anställda är något som företag strävar efter att uppnå. Paradoxalt 

sett är det ofta engagerade och drivna människor som blir utbrända menar Torbjörn. 

Detta beror på att det är dessa människor som tar på sig mycket ansvar och har svårt att 

delegera och sätta gränser. 

Torbjörn menar att det går att bota utbrändhet, men det kräver mycket samtalsterapi och 

en livsstilsförändring både privat och på arbetsplatsen. Det gäller att identifiera och 

eliminera stressorerna, lära sig gränssättning och att börja lita på sin omgivnings 

kompetens och därmed sluta sträva efter perfektion.  
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5. Analys  
En oerhört viktig del inom ”Knowledge management” är arbetsmiljö och hälsa inom 

företag. Psykisk ohälsa såsom utbrändhet kostar inte bara pengar, utan även tid och 

kunskap. Flertalet företag väljer dock att inte fokusera på denna del på grund av 

kunskapsbrist och att det är en omfattande process som inte genererar omedelbar 

ekonomisk vinst. Företaget som Åsa arbetar på har valt att implementera en plan mot 

ohälsa i allmänhet, som resulterat i ett effektivt förebyggande av utbrändhet. Vid 

intervjun framgår det att en vital del i arbetet med att förebygga utbrändhet är att 

angripa problemet ovanifrån, vilket kräver en dedikerad och engagerad ledning. Detta 

återspeglas av en god kommunikation mellan ledning och anställd, vilket bör ge en 

känsla av begriplighet hos den anställde. Att arbeta med utbrändhet ovanifrån är även 

något som Maslach förutsätter för en lyckad implementering. 

En årlig enkätundersökning bidrar till att företaget får god uppfattning om 

organisationens hälsotillstånd. Vid en väl utformad enkät borde en analys av resultaten 

peka på vilka av de sex oförenligheterna mellan arbete och människa som är bristfällig. 

Precis som Christina Maslach föreslår har företaget utsett en arbetsgrupp för att arbeta 

med utformningen och analys av enkäten. 

Maslach menar även att det skulle vara fördelaktigt att skapa arbetsgrupper av anställda 

som arbetar med de oförenligheter som visat sig vara bristfälliga. Inom Åsas företag 

arbetar man på olika sätt för att följa upp resultatet av enkäten. Det är 

organisationen/enheten/gruppen som avgör hur och vilka fokusområden man ska arbeta 

med för att nå förbättring. 

Enkätundersökningen kan bidra till att anställda känner att företaget uppmärksammar 

och värdesätter deras åsikter. Detta borde resultera i en större erkänsla och känsla av 

kontroll samt skapa en känsla av begriplighet, vilket enligt teorin är viktigt i 

förebyggande arbete mot utbrändhet. Enkäten visar på ett förtroende mellan ledning och 

den anställde, men även öppenhet och respekt. Enligt Maslach är dessa tre faktorer, 

nyckelelement för att uppleva arbetsplatsen som rättvis.    

Att skapa en rättvis arbetskultur kräver kommunikation på flera plan. För att 

åstadkomma detta berättar Åsa att det hålls enkätundersökningar, men även 

kontinuerliga medarbetarsamtal mellan chef och anställd som kan bidra till en relation 

med högt i tak. Det ger den anställda en möjlighet att påverka sin situation på 

arbetsplatsen, vilket minskar en av de sex oförenligheterna, bristen på kontroll. En 

studie av Feldt, Kinnunen och Mauno visade även på att en känsla av sammanhang kan 

uppnås genom att skapa ett företagsklimat utvecklat med kommunikation och 

konstruktiv kritik [15]. För att säkerställa detta utbildas ledarna kontinuerligt i att ge 

bättre feedback under medarbetarsamtalen, men även till vardags. En klapp på axeln kan 

räcka långt vad gäller erkänsla och ersättning. 

Även trygghet kan ge upphov till erkänsla, ersättning och en känsla av begriplighet 

enligt Maslach och Antonovsky. Ett sätt att skapa trygghet på Åsas företag är en väl 
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utvecklad företagshälsovård. Vetskapen om att snabbt få hjälp vid behov leder till ett 

tryggare företagsklimat. Ytterligare metoder för att säkra en trygg arbetsmiljö är ett 

skriftligt engagemang såsom ”Code of conduct”.  

Att formulera gemensamma regler för hur man uppför sig på arbetsplatsen, såsom på 

Åsas företag, bör ge en starkare gemenskap och socialare klimat. Detta bidrar enligt 

teorin till en förbättrad copingförmåga hos den anställda. Trots ett skriftligt kontrakt kan 

det behövas ytterligare översyn för att främja solidaritet. Utbildning av chefer ger 

kunskap och legitimitet för chefen att ingripa, till exempel om chefen upptäcker 

utfrysning. I strävan efter större kontroll över sin egen arbetssituation tillåts vissa 

individer arbeta hemifrån. Det är dock en hårfin balans mellan sin strävan efter att 

kontrollera sitt arbete och gemenskapen. I det långa loppet kan det leda till utanförskap. 

I teorin beskrivs ett enkelt sätt att förebygga stressreaktioner på, nämligen med 

återhämtningen. Även Åsa anser att det är viktigt med vila innan och efter stresstoppar, 

därför har företaget vid projektplanering återhämtning i åtanke. Projekt läggs aldrig tätt 

inpå varandra av den anledningen. Arbetstidslagstiftning och kollektivavtal reglerar 

även denna fråga. För att hantera arbetsbelastningen under stresstopparna kan företaget 

utbilda sina anställda i stressmanagement precis som teorin föreslår.  

Empirin legitimerar en stor del av de teorier som återfinns i litteraturstudien. Att hantera 

utbränd personal kräver dock en viss expertis, som inte är lika nödvändig vid 

utformning av en strategi där främjande av engagemang är i fokus. Detta stämmer väl 

överens med Maslach teorier om vikten av prevention, men även Torbjörns utsagor. 
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6. Slutsats 
Informationen som inhämtats från litteraturstudien och empirin används som underlag 

för slutsatsen. I detta kapitel utformas en strategi på organisations nivå för förebyggning 

samt hantering av utbrändhet. En förutsättning för strategin är en dedikerad och 

engagerad ledning som tar både ett socialt och ett ekonomiskt ansvar. 

 

 Enkätundersökning. Som underlag för policyn det vitalt med en evaluering för 

att inte fokusera på fel problemområden. Dessutom fås ett bra mått på 

personalens engagemang och konkreta förslag på vad som bör förbättras.  

 Personalens delaktighet. Det är viktigt att personalen är delaktig i 

förbättringsarbetet som följer efter enkätundersökningen, men även under 

utformning och analys av enkäten. Främst för att öka personalens och därmed 

företagets engagemang, till följd av att de känner sig sedda och som en del av 

företaget. 

 Kurator. En kuratorstjänst bör kunna erbjudas personalen vid kris men även i 

förebyggande syfte om chefen anser att det är nödvändigt, t.ex. vid onormalt 

stressiga perioder eller om personalen uppvisar tecken på ohälsa. Att kunna 

erbjuda sin personal en kuratorstjänst är viktigt då det kan ge en känsla av 

trygghet, men även eftersom samtalsterapi är det enda botemedlet mot 

stressreaktioner. Denna tjänst bör vara anonym och personalen ska inte behöva 

gå genom chefen för att söka hjälp.  

 Företagshälsovård. Tillsammans med hälsocoach och kuratorstjänster kan en 

väl utvecklad företagshälsovård ge en helhetslösning vad gäller personalens 

hälsa. Till sitt förfogande bör FHV ha separata leverantörer för krishantering, 

behandling av missbruk och kognitiv beteende terapi.  

 Hälsocoach. Att som företagare kunna erbjuda en hälsocoach som arbetar med 

frågor kring träning och kost kan vara en fördel, då fysisk aktivitet bidrar till ett 

bättre välmående och en ökad copingförmåga. I kombination med ett 

friskvårdsbidrag uppmuntras personalen till att vara hälsosammare.  

 Skriftligt engagemang. Att upprätta ett kontrakt för moraliskt och etiskt 

uppförande fungerar i förebyggande syfte mot utbrändhet, då det bidrar till större 

gemenskap och respekt mellan anställda. 

 Arbetsrelaterade utbildningar. Kommunikation är den viktigaste faktorn i 

arbetet mot utbrändhet, därför bör utbildningarna vara inriktade på lyhördhet, 

uppfattningsförmåga, feedback, konflikt- och stresshantering. Genom 

utbildningar kan ny kunskap föras in i företaget och med hjälp av denna 

nyvunna kunskap kan kunskapsförlust, i form av utebliven personal, minskas . 
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 Stresspulser. Långvarig stress utan återhämtning leder snabbt till utbrändhet. 

Därför är det centralt att kunna styra arbetsbelastningen med hjälp av god 

planering. Stresstoppar följt av lugnare perioder ger tid för personalen att 

återhämta sig, samt arbeta effektivare. Forskning har nämligen visat att korta, 

men intensiva stressperioder kan öka prestationsförmågan. 

 Medarbetarsamtal. För att bygga en bro mellan chef och anställd är dessa samtal 

väldigt viktiga. Det kan vara oerhört tillfredsställande att jobba efter mål som 

man själv har satt upp, vilket bidrar till ökad känsla av kontroll som i sin tur 

leder till ökat engagemang. Det ger även en möjlighet för chefen att upptäcka 

varningssignaler och sätta in åtgärder tidigt. Samtidigt ger det möjlighet för 

chefen att utvärdera sina anställda och få en uppfattning av deras bra- och 

mindre bra egenskaper, vilket ger underlag för framtida ansvarsområden. 

 Information mellan ledning och personal. Informationsutbytet mellan ledningen 

och personalen är central för att ge personalen en helhetsbild av organisationen 

och dess mål. Detta leder till att deras arbete uppfattas som begripligt och 

meningsfullt. Ständig information bidrar till en viss känsla av trygghet och 

förutsägbarhet som leder till en ökad känsla av sammanhang. 

 

Det kommer alltid finnas folk som kommer bli utbrända oavsett preventiva åtgärder. 

Även om fenomenet inte kan elimineras kan antalet utbrända minskas. Ett förebyggande 

arbete kommer resultera i en mer engagerad och driven personal.    

 

7. Källkritik 
Inom både kvantitativa och kvalitativa studier används ofta objektivitet, reliabilitet och 

validitet utifrån generaliseringssynpunkt. Det ska även avgöras om samma resultat 

skulle fås av andra författare. [5] 

Validiteten avgörs av hur väl författarna beskrivit sig själva, problemet och 

respondenter. För att avgöra reliabiliteten är utrustning vid intervju och intervjuarens 

kvalitet väldigt viktigt. Författarna för denna studie har inte mycket vana av intervjuer 

vilket kan skada reliabiliteten, men kan räddas upp av noggranna observationer.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Respondent 1 

 

Intervjufrågor: Torbjörn Henriksson, VD Arbus 

 

1. Vad är din definition på utbrändhet? 

2. Ser du det som ett problem för företag idag? 

3. Varför blir man utbränd? 

4. Kan man bli botad? 

5. Hur ska man gå tillväga för att samhället ska uppmärksamma utbrändhet som en 

verklig sjukdom? 

6. I och med att samhället utvecklas och folk tar på sig mer ansvar så kan det bidra 

till att fler blir utbrända. Är det något du håller med om? 

7. Hur kan man avgöra om en person verkligen är utbränd och inte bara hittar på 

(kanske inbillar sig)? 

8. Hur ska man som företagare hantera anställda som redan blivit utbrända? 

9. Är utbrändhet en arbetsskada eller en social konstruktion? 

10. Kan det bidra till att många som inte är utbrända ”tror” att de är det? 

11. Bra lästips inom ämnet? 

12. Vi påstår att man kan förebygga utbrändhet om man som arbetsgivare inom ett 

stressigt yrke kan: 

 Ge positiv feedback. 

 Utvärderar anställdas arbetsinsatser kontinuerligt. 

 Utifrån punkterna ovan profilerar anställda för framtida ansvarsområden. 

 Intensiv stress under korta perioder med lugnare perioder (inte lika stressigt som 

under den intensiva stressen och mindre stressigt än normal stress), istället för 

normal stress kontinuerligt. 

13. Håller du med om det? 

14. Skulle du ta bort eller lägga till någonting till vårt påstående? 

15. Hur skulle du som företagare utforma en strategi för att förebygga utbrändhet 

hos anställda? 

16. Kan man med hjälp av en bra utformad strategi förebygga utbrändhet, stöter du 

någonsin på några problem? 

17. Är utbrändhet något som företag uppmärksammar idag, gör dem någonting åt 

saken? 

18. Hur ska man informera anställda om utbrändhet? Föreläsningar? 

Gruppsessioner? Kanske en psykolog på arbetsplatsen? 

19. Vad kan företag tjäna på att förebygga utbrändhet förutom det uppenbara 

kunskapsförlusten? Tjänar ett företag på att implementera en utbrändhetsstrategi 

rent ekonomiskt? 

20. Hur mycket kostar tjänsterna du erbjuder för företag? 
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Bilaga 2 – Respondent 2 

 

Intervjufrågor – Respondent 2 

 

1. Kan ni ge en översiktlig bild av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra 

arbetsmiljön? 

2. Kan ni ge en översiktlig bild av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra 

hälsan hos de anställda? 

3. Vilka svårigheter har ni stött på vid implementering av policy för förbättrad 

arbetsmiljö resp. de anställdas hälsa?  

4. Har du varit delaktig i något förändringsarbete gällande arbetsmiljö inom 

företaget och i så fall hur? 

5. Vilka positiva effekter har det inneburit? (Exempelvis större välmående, mindre 

sjukdagar, högre produktivitet ) 

 

Christina Maslach, pionjär inom forskning av utbrändhet, påstår att det finns sex 

olika oförenligheter mellan människa och arbetsmiljö som bidrar till utbrändhet. 

Dessa är: 

 För stor arbetsmängd   

 Brist på kontroll. (Brist på kreativt spelrum kan leda till tappat 

engagemang hos den anställda då han/hon inte har kontroll över sina 

arbetsuppgifter.) 

 Otillräcklig erkänsla och ersättning. ( Med erkänsla och ersättning 

menas inte bara yttre kompensation som pengar, prestige, trygghet utan 

också inre kompensation som att ha kul på jobbet och få en klapp på 

axeln.) 

 Brist på gemenskap 

 Avsaknad av rättvisa. (För att en person ska behålla sitt engagemang 

för sin uppgift måste företaget sätta ett stort värde till förtroende, 

öppenhet och respekt. )  

 Motstridiga värderingar 

 

6. Brist på gemenskap: Vad gör ni för att öka gemenskapen bland de anställda 

och skapa en stark företagskultur? Exempelvis motverka mobbning etc.  

7. Brist på kontroll: Tar ni några åtgärder för att ge den anställda en känsla av 

kontroll? Om ja, hur reglerar ni mängden av kontroll och vilka hur tänker ni då?   

8. Otillräcklig erkänsla och ersättning:  

 Vad gör ni för att dem anställda ska känna sig sedda och uppskattade? 

Exempelvis utbildning av chefer mm. 

 Har man hälsan hos den anställda i åtanke vid lönesättningar?  
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9. För stor arbetsmängd: Hur uppnås en balans mellan företagets driv efter 

produktivitet och den anställdes syn på arbete som något som kräver kraft och 

tid?  

10. Avsaknad av rättvisa: Har åtgärder vidtagits för en rättvis arbetskultur? 

Gällande kommunikation i första hand. Ex. Får dem anställda inblick i företagets 

planer? 

11. Motstridiga värderingar: Det kräver emotionell energi om arbetarens och 

företagets värderingar skiljs åt, hur kan ni som företag vara konsekvent i 

kommunikation och handlande? 

12. Vad anser du om enkätundersökningar i syfte att få en större inblick i hur 

anställda trivs på arbetsplatsen och hur de uppfattar ledningen? Syftet skulle 

vara att få ett bra underlag för ta reda på vilka problemområdena är inom 

organisationen för att sedan angripa dess med framtida förbättringsarbeten. 

Fungerar det praktiskt? 

13. Hur fungerar det praktiskt på företaget vid olika förbättringsprojekt?  

14. Tror du arbetsgrupper bestående av anställda från olika avdelningar skulle kunna 

vara ett alternativ för att tolka och jobba med de frågor som uppstår till följd av 

enkätundersökningen? Eller hur skulle du angripa problemet? (Ex ledningen 

själva sköter frågan eller outsourcing) 

15. Har ni haft föreläsningar om stress? Och isåfall vad är dina tankar om det?  

16. Skulle det fungera praktiskt för företaget att erbjuda en kuratortjänst på jobbet?  

17. Vad erbjuder ni för tjänster för de som redan ”gått in i väggen”? Previa? 

18. Hur främjar ni kommunikationen mellan de anställda och ledning?  

19. Utbildar ni folk med ledarpositioner inom managementtekniker? (gällande ex. 

stress, att sätta gränser, kommunikation, respekt mm.) 

 

 

 


