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Abstrakt 
 

Författare:  Emelie Hagström och Sanna Näsström 
 
Handledare:  Olle Duhlin 
 
Examinator: Hans Wessblad  
 
Kurs:  Företagsekonomi III – organisation, examensarbete 
 
Titel:  ”Att brinna för utbrända” - en kvalitativ studie om ledares 

inställning till utmattningssyndrom 
 
Problemformulering: Vad har ledare för inställning till utmattningssyndrom? 
 
Syfte:  Studiens syfte är att identifiera ledares förhållningssätt till 

utmattningssyndrom samt hur det påverkar deras agerande på 
arbetsplatsen. 

 
Metod:  En deduktiv ansats med en kvalitativ datainsamling med 

hjälp av semi-strukturerade intervjuer.  
 
Slutsatser:   Under arbetets gång har ledares inställning kunnat tolkas och 

deras inställning beror bland annat på hur de ser på krav, 
ansvar och kommunikation. Ett antal gemensamma aspekter 
har kunnat urskiljas och de främsta är att problemet är 
hemskt, svårt att förhålla sig till och komplext. Ledares 
förhållningssätt till utmattningssyndrom påverkar deras 
agerande i det avseendet att de strävar efter att arbeta 
förebyggande i stor utsträckning. Deras inställning kring 
förebyggande arbete blir således att det är viktigt och bör 
genomsyra alla delar av organisationen.  

 
 
Nyckelord:   Utmattningssyndrom, ledarskap, inställning, ansvar, krav, 

förebyggande arbete, kommunikation  
  



  
 

iii 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1 Inledning ........................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................. 1 
1.2 Problemredogörelse ................................................................................................ 2 
1.3 Problemformulering ................................................................................................ 4 
1.4 Syfte ........................................................................................................................ 4 

2 Metod ............................................................................................................................. 5 
2.1 Forskningsprocessen ............................................................................................... 5 
2.2 Kvalitativ forskningsstrategi ................................................................................... 5 
2.3 Analys & tolkning ................................................................................................... 6 
2.4 Undersökningsdesign .............................................................................................. 6 
2.5 Datainsamlingsmetod .............................................................................................. 6 

2.5.1 Intervjuernas utformning ................................................................................. 7 
2.6 Urval ....................................................................................................................... 7 

2.6.1 Förklaring av respondenterna .......................................................................... 8 
2.7 Forskningskvalité .................................................................................................... 8 
2.8 Forskningsetik ....................................................................................................... 10 
2.9 Metodkritik ........................................................................................................... 10 

3 Teori ............................................................................................................................. 12 
3.1 Ledarskap & utmattning ....................................................................................... 12 

3.1.1 Utvecklande ledarskap ................................................................................... 13 
3.1.2 Situationsbaserat ledarskap ............................................................................ 14 
3.1.3 Kommunikation ............................................................................................. 14 
3.1.4 Feedback ........................................................................................................ 15 

3.2 Arbetsmiljö ........................................................................................................... 15 
3.2.1 Regelverk ....................................................................................................... 15 

3.3 Utmattningssyndrom på arbetsplatsen .................................................................. 16 
3.3.1 Areas of Worklife-model ............................................................................... 16 
3.3.2 Effort-Reward Imbalance-model ................................................................... 18 

3.4 Utmattningssyndrom & medarbetaren .................................................................. 18 
3.4.1 Arbetsbörda .................................................................................................... 18 
3.4.2 Perfektionism ................................................................................................. 19 

4 Krav .............................................................................................................................. 20 
4.1 Individuellt & svårt ............................................................................................... 20 
4.2 Samhällsproblem ................................................................................................... 20 
4.3 Att sänka kraven ................................................................................................... 22 
4.4 Delslutsats ............................................................................................................. 24 

5 Ledarskapets betydelse ................................................................................................ 26 
5.1 Erfarenhet .............................................................................................................. 26 
5.2 Individorientering ................................................................................................. 27 
5.3 Närvaro ................................................................................................................. 30 
5.4 Omprioriteringar ................................................................................................... 32 
5.5 Kommunikation .................................................................................................... 36 



  
 

iv 

5.6 Belöningens betydelse .......................................................................................... 38 
5.7 Delslutsats ............................................................................................................. 40 

6 Ansvar .......................................................................................................................... 42 
6.1 Tredelat ansvar ...................................................................................................... 42 
6.2 Gemenskap ............................................................................................................ 45 
6.3 Engagemang i privatlivet ...................................................................................... 46 
6.4 Delslutsats ............................................................................................................. 47 

7 Slutsats ......................................................................................................................... 49 
7.1 Framtida forskning ................................................................................................ 51 

8 Referenslista ................................................................................................................. 52 

9 Bilaga 1 ........................................................................................................................ 56 
 
 



  
 

 
 

1 

1  Inledning 
I inledningskapitlet kommer bakgrunden till fenomenet att introduceras och sättas i ett 

sammanhang. Slutligen kommer studiens problemformulering och syfte att presenteras. 

 

1.1  Bakgrund 

Emmas dagliga arbetsdag innehöll arbetsuppgifter och ansvar motsvarande två 

heltidstjänster. Hennes arbetsbörda hade varit stor under en längre tid med högt tempo 

och hon drevs av att kunna prestera på en hög nivå. Emma som person hade höga 

ambitioner, ville göra bra ifrån sig och gillade känslan av att kunna uträtta mycket. På 

arbetet var hon uppskattad men ibland kunde hon känna sig lite utnyttjad när 

arbetskollegorna bad henne om hjälp med stora projekt och när ledaren delegerade fler 

uppgifter till henne “för att hon var så duktig”. Stressen över sin arbetssituation ökade 

för Emma och tillslut sa kroppen ifrån. Allt kraschade. Magen slogs ut, sömnen 

påverkades och hela kroppen värkte. Energin försvann helt och hon drabbades av svår 

ångest. Hos läkaren fick hon diagnosen utmattningssyndrom. Att arbeta i ett högt tempo 

under höga krav under en lång period kan fort få negativa konsekvenser. Hon 

ignorerade varningssignalerna, pressen ökade hela tiden och organisationen gav henne 

inget stöd. Det fick förödande konsekvenser.  

 

Utmattningssyndrom kan bland annat uppstå av arbetsrelaterad stress, höga ambitioner, 

orimliga krav eller för många arbetsuppgifter under en pressad tidsperiod (Perski, 

2002). Hugo Westerlund, professor och föreståndare för Stressforskningsinstitutet vid 

Stockholms universitet, menar att den ökade stressen i samhället beror på hela livet och 

sättet vi lever på. Det finns många förväntningar och höga krav på individer att prestera 

(Sveriges Radio, 2017).  

 

Sedan 2005 är utmattningssyndrom sjukdomsklassificerat och vanligt inom den svenska 

vården (Stressmottagningen, 2018). Utmattning är en stressrelaterad sjukdom och 

sjukskrivningarna i samhället har ökat på grund av stressen. Sedan 2014 är 

utmattningssyndrom och andra psykiatriska diagnoser de vanligaste orsakerna till 

sjukskrivningar i Sverige (Malmodin, 2017; Lindwall & Olsson-Bohlin, 2017). Några 

av de besvär som kan vara tecken på utmattningssyndrom är bland annat ångest, 

sömnsvårigheter, glömska, irritation och omfattande trötthet (1177 vårdguiden, 2017). 
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Om balansen mellan stress och återhämtning varit ojämn hos en individ under en längre 

period kan insjukningstillfället, även kallat stresskollaps, infinna sig 

(Stressmottagningen, 2018). Komplikationerna vid insjukningstillfället av 

utmattningssyndrom är nästan alltid både fysiska och psykiska, men vilka symtom som 

uppkommer är individuellt (1177 vårdguiden, 2017). Hjärnan blir kraftigt påverkad vid 

insjukningstillfället vilket leder till att minnet, koncentrationen och intellektet får 

nedsatt funktion (Rose & Perski, 2017). Professorn Töres Theorell har länge forskat 

inom stress och psykosocial medicin och menar att hjärnans muskulatur fortfarande har 

skador 10 år efter insjukningstillfället (SVT, 2017).  

 

Vad som orsakar utmattningssyndrom är individuellt och kan bero på ett antal olika 

stressande faktorer där arbetsmiljön är en av dem. Arbetsmiljön på arbetsplatsen är en 

viktig del av människors hälsa och inom organisationen kan faktorer som stressar 

individer bland annat vara hög eller ojämn arbetsbörda, tillgänglighetskrav, små 

påverkansmöjligheter och spända relationer på arbetsplatsen (Kallenberg, 2016). 

Eftersom alla individer påverkas av olika saker inom organisationen gör det att 

hälsofrämjande arbete mot psykisk ohälsa blir komplext (Engman, 2002). 

 

1.2  Problemredogörelse  

Arbetsgivaren är enligt lag ansvarig för att arbetsmiljön verkar hälsofrämjande för 

sina  arbetstagare där risker i arbetsmiljön kontinuerligt ska undersökas och åtgärdas 

(SFS 1977:1160). I arbetsgivarens ansvar ingår bland annat att se till att arbetstagare 

inte har en arbetsbörda som kan orsaka ohälsa eller är psykiskt påfrestande (Broberg & 

Sundin, 2018). Ändå ökar antalet sjukskrivningar på grund av bland annat 

utmattningssyndrom inom arbetslivet (Lindwall & Olsson-Bohlin, 2017). Arbetsgivaren 

har ansvaret för arbetsmiljön men hur kan det komma sig, trots lagar, regler och ett 

arbetsgivaransvar, att problemet inom organisationer ökar istället för att minska? 

 

Maslach (2017) menar att när det kommer till utmattningssyndrom och andra psykiska 

sjukdomar är det väldigt viktigt att organisationer skapar sig rätt förutsättningar som 

stimulerar till en god psykisk miljö. Idag har vi kunnat se att det är vanligt, och 

förväntat, att organisationer arbetar för att arbetsmiljön ska vara så god som möjlig. 

Dock är det väldigt svårt att identifiera vad som triggar vem vid utmattningssyndromets 

utbrytning. Komplexiteten blir tydlig genom att det således blir svårt för organisationer 
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och ledare att tillgodose allas individuella behov. Det blir därmed en stor utmaning för 

organisationer och ledare i dagens organisatoriska arbetsklimat.  

 

En aspekt som bidrar till utmattning hos organisationens medarbetare är arbetsbördan 

(Kallenberg, 2016). I Sverige ska ordinarie arbetstid inte överstiga 40 arbetstimmar i 

veckan och arbetsbördan bör därför matcha de timmarna (SFS: 1985:673). Christin 

Mellner, forskare inom gränslöst arbete och hållbart ledarskap, menar att arbetsgivare 

bör delegera arbetsuppgifter till sina medarbetare som kan genomföras på 40 timmar per 

vecka. Om inte arbetsbördan är rimlig kan det påverka individen negativt om 

arbetssituationen är ohållbar (SVT, 2017). En ohälsosam arbetsbörda definieras av 

Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) som en obalans mellan arbetets krav och tillgängliga 

resurser. En sådan obalans kan bli ohälsosam om arbetsbördan är ohälsosam över lång 

tid. Samtidigt bör man vara medveten om vad en individs uppfattning om vad som är 

rimligt kan skilja sig från vad en annan individ upplever som rimligt. Genom att det är 

individuellt kan exempelvis ledare och medarbetare ha olika åsikter om arbetsbördan på 

arbetsplatsen. Samma gäller exempelvis stressnivå och att vad som anses vara en rimlig 

stressnivå varierar från person till person. Återigen avspeglas problemets komplexitet 

eftersom det är individuellt när det kommer till psykisk ohälsa och utmattning.  

 

På en arbetsplats finns det ett samspel mellan ledare och medarbetare där ledarskapet 

bygger på en ömsesidig relation mellan människor (Alvesson & Sveningsson, 2012). I 

sådana relationer kan vi se att människor ofta har olika utgångspunkter och olika sätt att 

se på saker. När utmattningssyndrom kommer in i en sådan relation kan det tänkas bli 

en stor förändring i huruvida ledaren hanterar medarbetaren i det vardagliga arbetet. Det 

blir då intressant hur ledare resonerar kring sitt ledarskap och om en eventuell 

förändring i ledarskapet sker om hen ser att en medarbetare börjar befinna sig i 

riskzonen för en utmattningssyndrom. Vi ställer oss således frågande till hur ledare 

resonerar kring sitt ledarskap när en medarbetare är i en utmattningsprocess? Vi 

funderar även på till vilken grad ledaren förhåller sig till, samt känner medkänsla för 

den drabbade medarbetaren och hur det i så fall yttrar sig i ledarskapet? 

 

Medkänsla och empati är enligt Holm (2001) förmågan att förstå andra människors 

psykiska situation där en god empatisk förmåga grundar sig i erfarenheter och 

självkännedom. Genom empati kan man sträva efter att uppfatta bakomliggande orsaker 
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till ett visst agerande och därigenom kan hanteringen av den andre personen ske på ett 

mer anpassat sätt (ibid.). Vi frågar oss därmed i vilken utsträckning ledare känner 

empati för sina medarbetare som befinner sig i riskzonen eller har drabbats av en 

utmattning? Hur ser ledares inställning ut till utmattningen hos medarbetare? 

Nationalencyklopedin (u.å.) beskriver ordet inställning som en uppfattning eller en 

värdering en människa har som styr dennes uppträdande i vissa frågor i förhållande till 

andra personer. Vi anser det därför vara intressant att undersöka ledares utgångspunkt 

samt inställning till den ökade problematiken med utmattningssyndrom inom 

organisationer.  

 

Vi har kunnat identifiera att ledares inställning till utmattningssyndrom saknas inom 

forskningen och därför har vi valt att undersöka fenomenet. I tidigare forskning har 

forskare fokuserat på hur ledare kan agera och arbeta förebyggande mot utvecklingen av 

utmattningssyndrom på arbetsplatsen (Maslach & Jackson, 1981; Siegrist, 1996; Perski, 

2002). Långa listor har presenterats där forskare ger förslag på åtgärder och 

varningstecken att titta efter men ledares inställning samt förhållningssätt nämns aldrig 

(Maslach, 2017; Ohlsson, 1998; Krauklis & Schenström, 2003). 

 

1.3  Problemformulering 

Presenterad problemredogörelse har lett fram till följande frågeställning: 

- Vad har ledare för inställning till utmattningssyndrom? 

 

1.4  Syfte 

Studiens syfte är att identifiera ledares förhållningssätt till utmattningssyndrom samt hur 

det påverkar deras agerande på arbetsplatsen. 
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2  Metod 
I kommande kapitel kommer studiens tillvägagångssätt och metodval att beskrivas där 

bland annat studiens forskningsstrategi, undersökningsdesign och urval skildras. 

 

2.1  Forskningsprocessen 

Forskningsprocessen handlar om relationen mellan teori och empiri i studien (Patel & 

Davidson, 2011). I vår forskningsprocess har teorin varit utgångspunkten vilket gjorde 

att vi valde att arbeta utifrån en deduktiv ansats. Bryman och Bell (2017) menar att vid 

en deduktiv ansats ligger utgångspunkten i teorin och forskningsfrågan vilket sedan styr 

datainsamlingsprocessen. Genom att utgå ifrån teorin testas teorin på empirin för att se 

hur teorin yttrar sig i praktiken (Watt Boolsen, 2007; Bryman & Bell, 2017). Det 

stämmer överens med vår process då vi läste in oss på ämnet och upptäckte ett glapp i 

forskningen kring vad ledare har för inställning till utmattningssyndrom vilket bidrog 

till att vår forskningsfråga uppstod. Med teorin som grund och vår förkunskap i ämnet 

från den tidigare forskningen kunde vi sedan samla in empiri för att se hur teorin yttrar 

sig i praktiken hos ledare. Vi har även dragit slutsatser från teorin om enskilda fall, 

vilket Patel och Davidson (2011) menar att en studie med deduktiv ansats gör. 

 

2.2  Kvalitativ forskningsstrategi 

Med ett syfte som strävade efter att ta reda på ledares förhållningssätt till 

utmattningssyndrom valde vi att arbeta enligt en kvalitativ forskningsstrategi för att 

undersöka hur ledare resonerar på ett djupare plan. Enligt Hansson (2004) och Svensson 

(2004) är just kvalitativ forskningsstrategi vanlig när man vill förstå ett visst beteende 

med hjälp av språkliga enheter och där fokus ligger på beskrivning, analys och tolkning. 

Vi ville med vår studie tillföra en bättre förståelse kring ledarskap och 

utmattningssyndrom inom organisationer idag, därför var kvalitativ strategi ett enkelt 

val i en så pass komplex fråga. Genom att samla in perspektiv från olika respondenter 

angående forskningsfrågan har vi agerat enligt Alvesson & Sköldberg (2017) samt 

Allwoods (2004) rekommendationer vid en kvalitativ studie. Ledarnas olika perspektiv 

på utmattningssyndrom tolkades sedan för att tillhandahålla en klarare bild av det svåra 

arbete som ledare står inför med psykisk ohälsa inom organisationer idag.  
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2.3  Analys & tolkning  

Vid samtliga intervjuer har båda forskarna deltagit, fört anteckningar samt spelat in 

materialet som ljudfil. Olsson och Sörensen (2011) menar att ett bra sätt att bearbeta det 

insamlade materialet på är överskådlighet för att sedan kunna analysera det. Därför 

sammanfattade vi materialet och diskuterade de olika gemensamma nämnarna vi kunnat 

urskilja ur intervjuerna. Då valde vi att avlyssna ljudfilerna igen och selektivt 

transkribera de delar som vi ansåg vara återkommande. Svensson (2004) menar att det 

insamlade materialet bör kategoriseras och i vårt insamlade empiriska material kunde vi 

urskilja de tre kategorierna krav, ledarskapets betydelse och ansvar. Vid utformandet av 

kategorierna använde vi oss till stor del av vår kunskap i ämnet utmattningssyndrom och 

enligt Olsson och Sörensen (2011) styr författarnas förförståelse i ämnet tolkningen av 

materialet till stor del. De tre kategorierna vi identifierade i materialet blev sedan 

föremål för en selektiv kodning där vi kunde välja riktning för våra kategorier. Selektiv 

kodning menar Olsson och Sörensen (2011) är viktigt för arbetet då det fungerar 

avgränsade. Utifrån kategorierna färgkodade vi de delarna och skapade sedan 

underrubriker i vårt material. Den selektiva transkriberingen och färgkodningen gjorde 

det enklare för oss att analysera respondenternas perspektiv på forskningsfrågan. 

 

2.4  Undersökningsdesign 

För att samla in och analysera data i en studie behövs det en undersökningsdesign för att 

veta på vilket sätt det ska göras på (Patel & Davidson, 2011). En form av 

undersökningsdesign är tvärsnittsstudier som kännetecknas av enkäter, strukturerade 

intervjuer, strukturerade observationer och innehållsanalys (Bryman, 2011). Vi valde att 

använda oss utav en tvärsnittsstudie för att vi har samlat in data från fem olika 

organisationer, olika fall, vid ett visst tillfälle utan någon uppföljning vilket Bryman och 

Bell (2017) menar att en tvärsnittsstudie präglas av. I en tvärsnittsstudie ska datan 

kunna analyseras för att kunna hitta överensstämmelser och sambandsmönster (ibid.) 

vilket stämmer överens med vår studie när vi har utläst samband men även skillnader 

mellan de olika fallen.  

 

2.5  Datainsamlingsmetod 

Vi valde att samla in empirisk data till följande studie genom intervjuer, något som 

Olsson och Sörensen (2011) menar är ett bra sätt att samla in material på vid kvalitativa 
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studier. Vi ville få en djupare förståelse i ämnet genom olika ledares skildringar kring 

utmattning och då är kvalitativa intervjuer ett bra sätt för att få fram riklig och intressant 

information från respondenterna enligt Trost (2010). I följande arbete har vi intervjuat 

fem olika chefer på arbetsledande positioner och vi har benämnt våra intervjuobjekt som 

respondenter. Respondent kännetecknas av att personer som delar med sig av sina egna 

känslor, föreställningar och åsikter (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

2.5.1  Intervjuernas utformning 

Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer vilket Blumberg, Cooper och 

Schindler (2011) beskriver med att de inleds med specifika frågor som sedan följs upp 

med öppnare frågor. Eftersom vår studie är deduktiv och grundar sig i teorin valde vi 

semi-strukturerade intervjuer då våra frågor var en blandning av olika typer av frågor 

för att få ut så mycket av respondenternas skildringar som möjligt. Genom att anpassa 

språkbruket, frågornas ordning och följdfrågornas utformning baserades varje intervju 

på samma grundfrågor, men med olika formuleringar. Se bilaga 1 för detaljerad 

intervjuguide.   

 

2.6  Urval 

Vårt urval har präglats av en rad olika faktorer. Vid val av respondenter att intervjua kan 

forskare gå tillväga på olika sätt för att välja ut rätt personer för undersökningen. Ett 

bekvämlighetsurval kan vara en följd av tillgänglighet till individer eller att vissa 

restriktioner ställs upp (Bryman, 2011; Holme & Solvang, 1997). Ett målstyrt urval är 

baserat på ett icke-sannolikhetsbaserat urval och undersökningsdeltagarna väljs inte ut 

på ett slumpmässigt tillvägagångssätt. Syftet med ett målstyrt urval är att välja ut 

deltagare som är relevanta för undersökningens forskningsfrågor. Med hjälp av ett 

strategiskt val av respondenter möjliggör det att forskarna kan besvara 

forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2017).     

 

Vi har använt oss utav ett bekvämlighets- och målinriktat urval i vår undersökning. 

Urvalet till undersökningen gjordes utifrån respondenternas yrkestitel som chef och vi 

valde respondenterna utifrån vilken information de hade att erbjuda oss, en bra riktlinje 

för urvalet av intervjupersoner enligt Blumberg, Cooper och Schindler (2011). Ett 

strategiskt val gjordes när vi valde att fokusera på chefer för att möjliggöra att vi genom 

intervjuerna kunde få svar på forskningsfrågan på bästa sätt. Bekvämligheten i urvalet 
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baseras på att vi valde respondenter som fanns i vårt geografiska närområde och utifrån 

de som var tillgängliga för en intervju. Tidsaspekten var även en del i bekvämligheten 

då tidsramen var liten och därför blev tillgängligheten och den geografiska närheten till 

respondenterna en faktor att ta hänsyn till. Vi anser oss ha använt båda urvalsmetoderna, 

vi menar dock att vikten låg vid att få respondenter som hade rätt yrkestitel och rätt 

kompetens för undersökningen. Vi valde att ha respondenter på chefspositioner som har 

ansvar över en grupp och genom sin position utövar ett ledarskap för att hjälpa gruppen 

framåt samt delegera arbetsuppgifter. Genom att ha respondenter på ledarpositioner 

möjliggör det våra chanser att besvara vår forskningsfråga. Valet av organisationer var 

också till viss del ett målinriktat urval då vi fokuserade på organisationer med 

majoriteten tjänstemän. Vi valde den sorten av organisationer för de hade störst relevans 

för vår forskningsfråga.  

 

Kritiken vi kan se med att välja respondenter på chefspositioner är att svaren kan riskera 

att bli vinklade ifall respondenterna har en position som organisationsrepresentanter och 

därför inte svarar på frågorna ur ett rent ledarskapsperspektiv. Vi är medvetna om denna 

aspekt och anser att det är viktigt att ha i åtanke vid analys av respondenternas svar. 

 

2.6.1  Förklaring av respondenterna  

Respondenterna vi har valt att använda oss av i vår studie var som tidigare nämnt 

personer på ledningspositioner. Vid intervjutillfället fick respondenterna frågan ifall de 

önskade att vara anonyma vilket från vår sida gjordes för att minimera risken att svar 

påverkades av deras ställning inom organisationen. Anonymiteten möjliggör också mer 

personliga och innehållsrika svar (Zikmund 2010). Vi intervjuade fem ledare med 

personalansvar från fem olika organisationer och vi valde att döpa våra respondenter 

utifrån deras yrkestitlar inom organisationerna. Några av respondenterna har egentligen 

fler titlar men då har vi valt den av titlarna ingen av de andra respondenterna har, därför 

kommer alla att ha enskilda namn. Respondenterna kommer i studien att benämnas som 

ekonomichef, utvecklingschef, kontorschef, personalchef och försäljningschef. 

 

2.7  Forskningskvalité 

Vid bearbetningen av materialet i vår studie har vi strävat efter att vara så neutrala som 

möjligt. Eneroth (1984) menar att när man tolkar kvalitativt material är det viktigt att 

graden av intersubjektivitet är hög, att en utomstående person ska kunna förstå och 
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återskapa resultatet med samma insamlade data. I vår studie har vi strävat efter att 

tolkningsarbetet ska kunna återskapas i största möjliga mån genom att vara pragmatiska 

och se på materialet realistiskt. Eneroth (1984) menar även att det är av vikt att vara 

medveten om de olika problemen som finns med kvalitativa studier och tolkningen av 

en kvalitativt insamlad data. Två forskningsproblem med vår studie är att hitta 

respondenter som kan vittna om samma sak ur olika situationer samt att hitta olikheter 

mellan de olika respondenternas skildringar. Vi anser att vi har hittat respondenter som 

kunnat återge liknande perspektiv på utmattningssyndrom inom organisationer då 

samtliga respondenter är personalansvariga i någon form på sina respektive 

organisationer. Att identifiera likheter och olikheter anser vi att vi har gjort utifrån det 

insamlade materialet. De gemensamma nämnarna anser vi en utomstående person också 

skulle kunna urskilja.  

 

Enligt Eneroth (1984) tillkommer sedan två problematiska områden och de är; att lyckas 

utnyttja mångtydigheten på ett maximalt sätt och utnyttja samspelet mellan de olika 

berättelserna. Det är viktigt att man ska kunna urskilja hur samspelet identifierats 

mellan olika berättelser. Det har vi illustrerat till stor del med citat och andra skildringar 

från respondenterna i vår studie. Frågorna som ställts vid intervjutillfället är vi 

medvetna om att de kan uppfattas på olika sätt av respondenterna och att eventuella 

missuppfattningar kan uppstå. Det gällde även för oss att ha grund för hur vi hade 

urskilt de olika kategorierna samt hur vi hade tolkat den insamlade datan, då 

förförståelse och egna erfarenheter kan ha påverkat hur vi uppfattade vissa uttryck till 

exempel. 

 

Bryman och Bell (2017) ser trovärdighet och äkthet som två centrala begrepp i 

bedömningen av kvalitativa studier. Hur tillförlitlig är studien och hur pålitlig är den? 

På vilket sätt bekräftar den objektivet? Hur tillförlitlig vår studie är kan diskuteras. 

Eftersom vi utgått från ett perspektiv, ledarskapsperspektiv, med respondenter som har 

haft högt uppsatta positioner kan svaren ha påverkats i tillförlitlighet. Vi har utgått från 

att respondenterna varit ärliga och baserat vårt material på deras svar, men om de skulle 

ha varit oärliga vid intervjutillfällena brister vår studies tillförlitlighet. Det är dock inte 

något som vi kommer att utreda närmare då vi valt att ha tilltro till deras skildringar vid 

intervjutillfällena. Beroende på respondenternas skildringar av sin verklighet och åsikter 

angående utmattningssyndrom har tillförlitligheten påverkats genom att den baseras på 
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endast ett antal respondenters skildringar. Angående pålitlighet anser vi att vår 

forskningsprocess är pålitlig i det avseendet att vi gjort medvetna val och presenterat ett 

välarbetat material. 

 

2.8  Forskningsetik 

Inom alla undersökningar har forskaren ett ansvar att förklara för respondenterna vad 

undersökningen ska handla om, varför intervjun sker och vad forskaren ska göra med 

informationen och resultatet hen får fram. Den informationen bör respondenterna få 

innan intervjutillfället så att personerna får betänketid och möjlighet att tacka nej till att 

medverka i studien (Bell & Waters, 2016). Vid första kontakten med respondenterna 

förklarades syftet med studien och frågan ställdes om de önskade att delta i en intervju. 

Respondenten gavs tid att ge ett svar samt sätta sig in i ämnet och när respondenten 

sedan meddelade sin medverkan bestämdes tid och plats. Vid intervjutillfället 

förklarades återigen syftet med studien och vi frågade om det var okej att spela in 

samtalet. Vi anser att vi har varit öppna mot våra respondenter med studiens syfte och 

vad vi kommer använda informationen från intervjuerna till. Vid intervjutillfällena 

erbjöd vi även respondenterna anonymitet, ett löfte som måste hållas om det önskas 

enligt Trost (2010). Vi anser att vi genom att endast nämna respondenternas yrkestitlar 

håller fast vid vårt löfte om att respondenterna ska få vara anonyma.  

 

2.9  Metodkritik 

Vi ställer oss kritiska till omfånget av vår studie i den bemärkelsen att vi intervjuat fem 

respondenter vilket gör att studiens räckvidd har varit liten. Blumberg, Cooper och 

Schindler (2011) menar att det finns en risk med en studie med få respondenter då 

studien kan få svagare validitet och blir beroende av varje respondents svar i stor 

utsträckning. Trost (2010) anser även att om urvalet är litet bör inte resultatet anses 

representativt för en större grupp. I enlighet med Blumberg, Cooper och Schindler 

(2011) och Trosts (2010) resonemang anser vi att om studien hade haft fler respondenter 

hade det gått att dra mer generella slutsatser, för nu blir omfångets storlek avgörande 

och möjliggör bara att dra slutsatser för dessa respondenter och deras organisationer. 

Självklart går det att spekulera hur ledare generellt förhåller sig till utmattningssyndrom 

men det är inget vi med säkerhet kan dra några slutsatser kring. Vi är medvetna om 

detta och med våra fem intervjuer anser vi inte att vi kan dra några nationella slutsatsen 

då omfånget är för litet. 
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Vi ställer oss också kritiska till att vår studie kan ge en ensidig bild av problemet med 

utmattningssyndrom då vi endast har skildrat det ur ett ledarskapsperspektiv. Eftersom 

studiens syfte är att identifiera ledares förhållningssätt till utmattningssyndrom anser vi 

att läsaren av studien är medveten om att den vinkeln är genomgående i studien. Det 

hade i studien kunnat göras fler intervjuer med bland annat medarbetare för att få in 

deras perspektiv på hur ledare förhåller sig och arbetar med utmattningssyndrom i 

praktiken. Våra respondenter får nu stort mandat att uttrycka sig fritt samtidigt som det 

hade gynnat vår studie att ha ytterligare ett till perspektiv som bekräftar eller motsäger 

respondenternas skildringar. Vi valde att inte ta med medarbetarnas perspektiv på grund 

av tidsbrist och resursbrist samtidigt som vi är medvetna om att det hade kunnat gynnat 

oss.  
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3  Teori 
I följande kapitel kommer det teoretiska ramverket för ledarskap och 

utmattningssyndrom att ställas upp. De olika ledarskapsstilarna har valts ut utifrån 

vilket ledarskap som kan passa vid förekomsten av utmattningssyndrom på 

arbetsplatsen. Därefter kommer ett antal teorier och modeller presenteras rörande 

medarbetares hälsa inom organisationer. Se bilaga 1 för mer detaljerad koppling.   

 

3.1  Ledarskap & utmattning 

Några faktorer som bidrar till att öka medarbetarnas ohälsa inom organisationen är stor 

arbetsmängd, svåra arbetsuppgifter, dålig påverkansmöjlighet, hög press och svagt stöd 

från ledaren. Kvalitén på ledarskapet kan spela stor roll för stressnivån hos 

medarbetarna då en ledare både kan bidra till samt motverka stress. Om ledarskapet är 

otydligt eller till och med destruktivt finns det tydliga kopplingar till ökad ohälsa hos 

medarbetarna. Det är därför viktigt att ledaren bland annat ser till att medarbetarna har 

rätt kompetenser och utbildningar för när medarbetarna har rätt medel som krävs för att 

klara av krävande uppgifter mår de bättre. Att som ledare kontinuerligt se till att 

medarbetarna har rätt utbildning kan det leda till att medarbetare presterar bättre i 

stressiga miljöer. Om medarbetaren upplever att hen har kontroll över sin 

arbetssituation och får ett rättvist bemötande på arbetsplatsen finns det klara 

indikationer till att risken för utmattningssyndrom minskar (Kallenberg, 2016).  

 

Kallenberg (2016) menar att ledarens emotionella aspekter kan påverka ledarskapet. 

Beroende på vilken uppfattning och inställning ledaren har om sina medarbetare 

kommer det påverka hanteringen av respektive medarbetare. Om ledaren värderar 

medarbetaren högt eller lågt på arbetsplatsen kommer hanteringen att yttra sig olika, vid 

exempelvis en sjukskrivning för psykisk diagnos. Ifall ledaren uppfattar anledningen till 

sjukskrivningen som legitim eller inte påverkar det ledarens hantering av situationen 

och där yttrar det sig hur ledares känslor samt inställningar kring någonting yttrar sig i 

praktiken.  

 

Att uppmärksamma en utmattningsprocess på en arbetsplats kan vara en svår uppgift 

eftersom symtomen är individuella samtidigt som det finns vissa saker medarbetare och 
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speciellt ledare bör ha i åtanke. Medarbetare och ledare bör vara observanta på om 

någon inte vill delta i gemensamma möten, isolerar sig, inte vill delta i kafferaster, 

börjar förlora social kompetens, börja ljuga eller får känsloutbrott. För att kunna hjälpa 

till och kunna vara ett stöd i ett tidigt stadie är dessa indikationer på 

utmattningssyndrom viktiga att tänka på. Om någon på arbetsplatsen befinner sig i en 

utmattningsprocess behöver ledare och chefer vara närvarande och visa empati för 

personen som insjuknat vilket är en viktig del av ledarskapet. Ledare bör också visa att 

hen ser och förstår vad som pågår. Att vilja vara till hjälp, ge stöd och våga prata om 

problemet också är en viktig del av ledarens ansvar i processen (Ohlsson, 1998).   

 

3.1.1  Utvecklande ledarskap  

Ett utvecklande ledarskap fokuserar på att kunna leverera gott ledarskap i påfrestande 

situationer och det utvecklande ledarskapet kategoriseras av tre kännetecken. De tre 

kännetecknen är genuint handlande, personlig omtanke samt uppmuntran till delaktighet 

(Kallenberg, 2016). För att kunna agera föredömligt är det viktigt att ha rätt mentala 

inställning. Genom självtillit och lugn kan ledaren ta sig an olika situationer med ett 

välgrundat beteende och tydligt ansvarstagande kan ledaren agera enligt det utvecklande 

ledarskapet om förebild för sina medarbetare. Sådana ledare får ofta respekt och 

uppskattning. Genom att lita på sina medarbetare och bli litad på anses ledaren ofta vara 

en god ledare (Larsson, Lundin & Zander, 2017). Personlig omtanke kan yttra sig på 

flera vis och en av de viktigaste delarna är att agera som stöd till sina medarbetare, både 

känslomässigt och praktiskt. Ett sätt är att lyssna och återkoppla, ett annat är att 

tillhandahålla utbildning och hjälp. Genom individuell orientering och anpassning till 

varje individs behov kan ledaren hjälpa individen i sin fortsatta utveckling på ett 

skräddarsytt sätt (ibid.).  

 

Utvecklande ledarskap genom uppmuntran till delaktighet kan vara en utmaning 

samtidigt som att vara karismatisk och samtidigt ha en stark värdegrund kan ledaren 

stimulera till deltagande på ett bra sätt. Med öppenhet för nya idéer och stimulering för 

kritiskt tänkande kan ledaren utveckla sina medarbetare ytterligare. Beroende på hur 

ledaren känner sig och agerar påverkar det gruppen positivt eller negativt. Inom ramen 

för det utvecklande ledarskapet bör ledaren därför reflektera över sitt eget agerande för 

att vara medveten om hur det kan påverka organisationens medarbetare (Larsson, 

Lundin & Zander, 2017).  
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3.1.2  Situationsbaserat ledarskap  

Målet med situationsbaserat ledarskap är att noga bestämma vilket ledarskap som är 

effektivt utifrån olika typer av situationer. Det uppstår en interpersonell relation mellan 

en ledare och dess medarbetare vilket avgör vilket ledarskap som kan utövas. 

Relationen kan beskrivas som medarbetarnas kapacitet att utföra och ta ansvar för sina 

arbetsuppgifter på egen hand (Sveningsson & Alvesson, 2010). Det som kan uppkomma 

när en ledare anpassar sitt ledarskap till situationen är att ledaren kan anpassa sig och 

sitt ledarskap så att det passar ihop med medarbetarnas behov och nivåer (Wright, 

2017). Det finns fyra steg som behandlar utvecklingen i relationen mellan ledare och 

medarbetare och det första steget är instruera och anvisa, det andra insäljning, det tredje 

deltagande och det fjärde delegering. De fyra olika stegen behandlar hur mycket ledaren 

behöver engagera sig i medarbetarnas arbetsuppgifter. I första steget behöver ledaren 

instruera och anvisa medarbetarna för att de ska få det klart för sig vad deras arbete 

handlar om på arbetsplatsen. I det andra steget är det av mer vikt för ledaren att stötta 

samt skapa entusiasm och engagemang i arbetet istället för att ge instruktioner. Steg tre 

som handlar om deltagande och är till för att stötta medarbetarna i att använda sin 

kunskap i arbetet. Man vill i detta steg skapa mer gemensamt samarbete och 

problemlösningar. Sista steget delegering handlar om att ledaren ger medarbetarna mer 

plats till att genomföra sina arbetsuppgifter och därmed ägnar sig åt mindre styrning i 

sitt ledarskap (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

 

3.1.3  Kommunikation 

Inom dagens organisationer behövs kommunikation. Medarbetare idag ställer högre 

krav på möjligheten till att påverka och få delaktighet i sin arbetssituation. Förr talades 

det om att styra med order, regler och detaljer men idag talas det om att ledare ska leda 

med visioner, värderingar och mål. Att styra på dagens sätt ger upphov till 

gemensamma tolkningar av visionerna, målen och värderingar vilket kräver 

kommunikation för att alla inom organisationen ska ha koll och strävar åt samma håll. 

Kommunikativa ledare behöver skapa mening i arbetet för medarbetarna och en central 

del i det är att vara tydlig i sin kommunikation (Tufvesson, 2008). 

 

Krauklis och Schenström (2003) beskriver empatisk kommunikation och att vara 

empatisk i sitt ledarskap att det bygger på observationer och känslor hos andra. Genom 
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empatisk kommunikation kan man visa medkänsla för andra och om en individ gjort en 

observation av något bör den sträva efter att inte reflexmässigt värdera eller döma det 

den sett eller hört. Det kan blockera framtida kommunikation om den som delar med sig 

av sin upplevelse känner sig nedvärderad. Ett sätt att undvika sådana blockader och 

stimulera till framtida kommunikation är att vara objektiv och neutral vid 

kommunikationstillfället för både sändare och mottagare. Empati handlar om att 

fokusera helt på en annan människas upplevelse och det är svårt men samtidigt 

uppskattat av den som blir lyssnad på. Det bästa en organisation kan göra för att 

förebygga utmattningssyndrom på arbetsplatsen är att använda sig av empatisk 

kommunikation och en jargong där man uppskattar varandra uppger Krauklis och 

Schenström (2003). 

 

3.1.4  Feedback 

Øiestad (2005) menar att positiv, nyanserad och personlig feedback från ledare kan leda 

till att medarbetare på arbetsplatsen bidrar i större utsträckning. Positiv feedback och 

återkoppling stärker personens självförtroende, ger motivation och kan göra arbetet mer 

meningsfullt. Feedback hjälper till att ta fram personens resurser och är därför ett bra 

redskap för ledare att använda sig av. Utelämnas feedback kan det tolkas som negativ 

feedback eller att medarbetarnas prestation är meningslös eftersom den inte syns eller 

uppmärksammas. Genom att ge feedback skapas tillit och gemenskap som byggs upp 

mellan ledare och medarbetare. Ledarens tillit förstärks genom att stötta medarbetarna 

och att försöka hitta en balans mellan medarbetarens och ledarens förväntningar 

(Øiestad, 2005). Ledare bör sträva efter att etablera en grundläggande 

återkopplingsatmosfär där medarbetare får erkännande och uppskattning regelbundet. I 

en miljö där man ofta visar varandra uppskattning och återkoppling är det direkt positivt 

för hälsan (Krauklis & Schenström, 2003). 

 

3.2  Arbetsmiljö  

I följande underrubrik kommer arbetsmiljö att behandlas utifrån de uppställda 

regelverk som finns för organisationer på området berörande psykisk och fysisk hälsa.   

 
3.2.1  Regelverk 

Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) bär arbetsgivare ansvaret för att arbetsmiljön 

ska vara god. Arbetsgivare ska aktivt arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall på 
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arbetsplatsen och därigenom vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att verka 

förebyggande. Arbetet ska individanpassas efter förutsättningar och får inte utsätta 

medarbetaren för fysiska eller psykiska påfrestningar som kan orsaka ohälsa. Enligt 

Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) ska inte arbetstagaren tilldelas arbetsuppgifter som 

bidrar till en ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren bör därför aktivt sträva efter att 

uppmärksamma signaler om att arbetsbördan är ohälsosam. Ett antal sätt som 

arbetsgivaren kan göra för att lätta arbetsbördan är att reducera medarbetarens 

arbetsmängd, hjälpa till att prioritera uppgifterna, uppmuntra till annorlunda arbetssätt, 

möjliggöra återhämtning eller rekrytera fler medarbetare till organisationen. Om 

arbetsgivaren inte har möjlighet kan ansvaret för arbetsmiljön delegeras till personer i 

arbetsledande positioner, här kallade ledare (ibid.). 

 

Medarbetare bör vara välinformerade om vilka som är deras arbetsuppgifter, förväntade 

resultat samt vem som medarbetaren kan få hjälp och stöd av i sitt arbete. Om 

medarbetare uppfattar arbetets krav för höga eller resurserna otillräckliga ska 

förutsättningar finnas för att kunna förmedla det till arbetsgivaren eller ledaren. En 

sådan dialog bör vara regelbunden för att på bästa möjliga sätt kunna uppmärksamma 

och motverka en obalanserad arbetsbörda. Kommunikationen bör även vara 

individanpassad efter medarbetarnas varierande förutsättningar (AFS 2015:4). 

 

3.3  Utmattningssyndrom på arbetsplatsen 

I kommande underrubrik kommer utmattningssyndrom på arbetsplatsen att behandlas 

utifrån två teoretiska modeller, AW-modellen och ERI-modellen.   

 

3.3.1  Areas of Worklife-model  

Maslach (2017) menar att organisatoriska åtgärder kan vara mer produktiva och ha 

större inverkan än individuella åtgärder när det kommer till att förändra arbetssätt och 

arbeta förebyggande. Ett bra sätt att motverka utmattningssyndrom är därför att arbeta 

förebyggande på arbetsplatserna för att kunna motverka problemet innan det uppstår. 

När en positiv och engagerad arbetsgrupp vågar peka på förbättringsområden ger en stor 

chans till att förändringar och förbättringar kan ske på arbetsplatsen och att ett 

förebyggande arbete kan genomföras. Däremot kan det förekomma en obalans mellan 

individer och arbetsklimat inom organisationer. Det var den obalansen som utgjorde 

grunden till att Maslach skapande en modell för att illustrera vilka faktorer som 
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organisationer bör arbeta med för att förebygga utmattningssyndrom. Den heter Areas 

of Worklife-model, AW-modellen, och är en modell som förklarar stressfaktorer och 

obalanser som kan förekomma inom organisationer. Modellen visar olika sätt 

organisationer kan tänka på vid förebyggande arbete mot utmattningssyndrom. AW-

modellen visar också att ju större obalans det finns mellan individen och arbetet desto 

större är chansen att drabbas av utmattningssyndrom. Modellen identifierar sex områden 

där obalans kan återfinnas i arbetslivet och de områdena är arbetsbelastning, kontroll, 

belöning, gemenskap, rättvisa och värderingar (ibid.).     

 

Maslachs (2017) AW-modells första område behandlar kvalitéten och kvantiteten på 

arbetsuppgifterna som kan bidra till utmattningssyndrom ifall medarbetarnas kapacitet 

inte stämmer överens med kraven för arbetet. Det andra området handlar om kontroll 

och när medarbetare har större kontroll samt tillgång till nödvändiga resurser för att 

kunna göra ett bra och effektivt arbete ökar chansen för arbetsengagemang istället för 

utmattningssyndrom. Det tredje området belöning behandlar även uppmärksamhet. 

Otillräcklig uppmärksamhet och belöning ökar medarbetares sårbarhet och känsla av 

ineffektivitet. Om medarbetarna får bra med uppmärksamhet och belönas för sitt arbete 

ökar istället chansen för en känsla av tillfredsställelse. Det fjärde området är gemenskap 

på arbetsplatsen vilket Maslach belyser viktigt. Är konflikter närvarande och relationer 

saknar stöd och förtroende på arbetsplatsen ökar chansen för utmattningssyndrom. 

Området rättvisa är också en viktig aspekt då medarbetarna behöver känna sig 

respekterade och rättvist behandlade. Om medarbetarna inte upplever det kan ilska, 

konflikter och fientlighet uppstå vilket kan ha direkt negativa konsekvenser för 

sammanhållningen på arbetsplatsen. Det sjätte och sista området behandlar värderingar 

och finns det en värderingskonflikt mellan en anställd och organisationen kan 

medarbetaren befinna sig i en situation med arbetsuppgifter den vill göra och 

arbetsuppgifter den måste göra (ibid.).  

 

De sex ovan presenterade områdena kan ses som verktyg för att identifiera var 

någonstans obalans mellan medarbetaren och arbetet kan uppstå. För att veta vart 

problemen finns möjliggör de sex områdena ett verktyg för att kunna lösa problemet 

kring hur organisationen ska kunna arbeta förebyggande för att uppnå en hållbar 

arbetssituation (Maslach, 2017). Förebyggande arbete inom en organisation kan ha 

många positiva effekter som bland annat stimulerar medarbetares hälsa, kvalitén på 
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arbetsuppgifterna och är mer kostnadseffektivt. Genom AW-modellen kan 

organisationer motverka negativa effekter som kan uppstå av en obalans på 

arbetsplatsen (ibid.).   

 

3.3.2  Effort-Reward Imbalance-model 

Siegrist (1996) har fokuserat på balansen mellan ansträngningar och belöningar på 

arbetsplatsen samt hur det kan påverka hälsan. Han fann att vid situationer där 

medarbetaren anstränger sig mycket och samtidigt får liten belöning finns det 

indikationer till att medarbetaren utvecklar negativa hälsoaspekter, varav den främsta 

hälsoaspekten är stress. Genom sin forskning utvecklade Siegrist ”The Effort-Reward 

Imbalance Model”, förkortad ERI-modellen, och syftet med modellen är att belysa 

sambandet mellan höga ansträngningar och låga belöningar på arbetsplatsen. Modellen 

bygger på medarbetarnas uppfattning angående sin jobbsituation och den obalans som 

kan uppstå. Genom att mäta ett antal parametrar fann Siergrist sambandet att låga 

belöningar var kopplat till ansträngningen som var en kombination av yttre och inre 

motivatorer hos medarbetaren. Belöningar delar Siergrist upp i tre delar; pengar, 

uppskattning samt status och kontroll. Belöningen pengar är i form av ekonomisk 

ersättning och belöningen uppskattning är i form av uppmuntran och bekräftelse på 

arbetsplatsen. Exempel på dessa som skapar en obalans är bland annat otillräcklig lön 

och liten bekräftelse från organisationen. Belöningen status och kontroll förklaras 

genom den status som medarbetaren får genom sitt arbete och vilken kontroll som följer 

den positionen. Liten status och kontroll på arbetsplatsen i kombination med hög 

ansträngning kommer uppvisa negativa effekter som kan ge upphov till stress och i sin 

förlängning utmattningssyndrom (ibid.). 

 

3.4  Utmattningssyndrom & medarbetaren 

Under följande underrubrik kommer utmattningssyndrom och medarbetaren att 

behandlas utifrån två aspekter, arbetsbörda och perfektionism.    

 
3.4.1  Arbetsbörda 

Enligt Vollmer och Tysiac (2017) bör medarbetare prioritera sina arbetsuppgifter utifrån 

sin egen förmåga så att medarbetaren har lagom mycket arbetsuppgifter på sitt bord. Om 

arbetssituationen blir för påfrestande menar Krauklis och Schenström (2003) att det 

ligger i medarbetarens ansvar att säga ifrån. Ifall medarbetaren känner av 
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varningssignaler eller indikationer till utmattning bör hen säga stopp. Medarbetaren bär 

ansvaret för sin egen hälsa, då individen är den enda som känner stressnivån, men 

samtidigt är det inte en helt ensidig bild då Krauklis och Schenström (2003) också 

menar att medarbetarnas påverkansmöjlighet kan variera mellan olika situationer. 

Medarbetaren kan ha olika förutsättningar till att kunna påverka sin nuvarande situation, 

både på arbetet och privat. Yttre påfrestningar kan vara många men individen har ändå 

ett eget ansvar att kunna säga ifrån i en viss mån (ibid.). Vollmer och Tysiac (2017) 

menar att en rimlig arbetsbörda är ett delat ansvar mellan organisationen, ledaren och 

medarbetaren själv. De menar att det kan bli problematiskt om ansvarsfördelningen 

skulle hamna i obalans. En rimlig arbetsbörda på arbetsplatserna ligger alltså i både 

organisationen och medarbetarnas ansvar samt intresse att upprätthålla.  

 

3.4.2  Perfektionism 

Samtidigt finns det kopplingar mellan medarbetarens eget resonemang kring sin 

arbetsbörda och utmattningssyndrom. Goodman och Berlinerblau (2018) har urskiljt ett 

antal personlighetsdrag som har tendenser till att utveckla utmattningssyndrom och de 

är bland annat starka kontrollbehov, hög produktivitet och perfektionism. Perfektionism 

är ett personlighetsdrag som kan kännetecknas av viljan att uträtta uppgifter med stor 

precision (ibid.). Perfektionister beskriver Rose & Perski (2017) som personer med 

höga ambitioner, prestationsdrift och hög nivå av självkritism. Ofta vill perfektionister 

ha full kontroll över sin tillvaro och är till stor del välstrukturerade. Att sträva efter 

perfektion i ett avseende av livet är ingen fara, exempelvis få goda betyg på 

universitetet, men om man strävar efter perfektionism i livets alla delar riskerar det att 

bli farligt. Perfektionism i kombination med rädslan för att begå misstag kan bli skadlig 

i sin förlängning, bland annat i form av utmattningssyndrom (ibid.). 
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4  Krav 

Under våra fem intervjutillfällen har vi kunnat urskilja tre gemensamma kategorier som 

vi kommer analysera utifrån det teoretiska ramverket. I de tre kommande kapitlen 

kommer därför empirin att tolkas mot teorin. Den första kategorin är krav som kommer 

presenteras i följande kapitel.  

 

4.1  Individuellt & svårt 

Generellt kan vi se att de respondenter vi intervjuat som sitter på ledarpositioner anser 

utmattningssyndrom vara ett svårt ämne att förhålla sig till. Genomgående vid 

intervjuerna har det framkommit hur komplext utmattningssyndrom är eftersom det är 

individuellt och att symtomen skiljer sig från person till person i stor utsträckning. 

Respondenten ekonomichef beskriver problematiken med utmattningssyndrom på 

följande sätt: 

“Det är knepigt och jättesvårt att förhålla sig till tycker jag, eftersom det är så hemskt 

individuellt.” – Ekonomichefen 

 

Det framkom även tydligt att samtliga respondenter uttryckte ledsamhet och medlidande 

för de som drabbats. De beskrev hur fruktansvärt det måste vara för de insjuknade, att 

man inte kan sätta sig in i situationen om man inte själv varit där och hur gärna de 

skulle se att problematiken med utmattning i samhället försvann helt.  

 

“Man kan inte ens försöka att förstå vad en människa går igenom. [...] Jag är inte 

hundraprocentigt säker på att jag fattar hur det går till än.” - Försäljningschefen 

 

“Svårt att förstå upplevelsen om man inte själv varit där och nosat, steget är långt.”  

 - Affärsutvecklingschefen 

 

4.2  Samhällsproblem 

Att utmattningssyndrom skulle vara ett samhällsproblem anser ett flertal av 

respondenterna och försäljningschefen ser utmattningssyndrom som en effekt av alla 

effektiviseringar i samhället, där kortsiktiga vinstmöjligheter präglar organisationer och 

pressar medarbetarna på ett omfattande sätt. Ekonomichefen talar om en omfattande och 

tuff kravbild där man hela tiden ska prestera i dagens samhälle. Kraven vi ställer på oss 
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själva blir således en konstant strävan efter perfektion. Kravbilden kopplat till 

utmattningssyndrom illustreras av personalchefens citat: 

 

”Det är så himla många krav från alla håll och kanter och klarar man inte av att 

hantera dom [...] då är det nog lätt att falla dit tror jag.” - Personalchefen   

 

Många av respondenterna talar även om det svåra ”livspusslet” och att lyckas prestera i 

livets alla delar. De anser livspusslet vara en stor bidragande faktor till 

utmattningssyndrom och att det därmed inte går att isolera endast en anledning till 

varför det bryter ut. Respondenterna menar att utöver arbetslivet och en förväntad 

karriär ska det även exempelvis vara fint hemma, barnen ska vara perfekta och maten 

vara ekologisk. Med alla dessa höga krav blir pressen på individen överväldigande. 

Ekonomichefen menar att man vill prestera och inte visa sig svag. Det i kombination 

med att göra det på alla livets områden gör det svårt att inte hamna i riskzonen för 

utmattningssyndrom. Som affärsutvecklingschefen uttrycker det så är det ju bara arbetet 

man kan sjukskriva sig från då det går inte att sjukskriva sig från hemsituationen, tyvärr. 

Följande citat skildrar respondenternas syn på kombinationen av bidragande faktorer till 

utmattningssyndrom.  

 

“Jag tror att jobbet väger tungt men för att komma över gränsen är det förmodligen 

fullt i bägaren även på delar runt omkring och tillsammans blir det för mycket. [...] 

Funkar det ingenstans är det nog det som kan få utmattningssyndromet att komma till.” 

- Ekonomichefen  

 

“Erfarenheten säger mig nog att den största delen i de långtidsjukskrivningar som vi 

varit drabbade av handlar om saker som vi som arbetsgivare inte rår för, utan att det 

har varit mer på det privata planet.” - Försäljningschefen   

 

Vi betraktar kravbilden i samhället, precis som respondenterna beskriver, som 

omfattande och en konsekvens av hård konkurrens och effektiviseringar. Kraven 

genomsyrar alla delar av livet och därav även “livspusslet”. Vi kan se att det finns 

positiva aspekter med att ha krav på sig själv, då det kan motivera till bättre prestationer 

men att kraven inte får blir för höga då det kan bli skadligt i sin förlängning. Att försöka 

prestera på alla delar gör att medarbetare lätt kan krackelerar om de ska upprätthålla 
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samma perfekta fasad hemma som borta. Krauklis och Schenström (2003) betonar 

medarbetares lilla påverkansmöjlighet av sin omgivning och en av de aspekter som 

medarbetare har svårt att påverka kan betraktas vara samhällets krav. En sådan yttre 

påfrestning präglar medarbetares strävan efter att prestera på livets alla delar och 

därmed kan de upplevas stå smått handfallna inför kraven i samhället. Troligtvis kan det 

vara en kombination av krav och stress i både privatliv och arbetsliv som ligger till 

grund för utmattningssyndrom samtidigt som respondenterna menar att en stor del av 

vad som bidrar till utmattningssyndrom beror på krav utanför arbetslivet. 

Respondenterna skulle i det avseendet kunna anses förminska organisationens påverkan 

på medarbetares insjuknande i utmattningssyndrom. Hur respondenterna talar om 

medarbetarnas privatliv kan till viss del anses vara ett logiskt resonemang eftersom 

medarbetares hälsa påverkas av fler faktorer än arbetslivet.  

 

4.3  Att sänka kraven 

Vilka som anses påverkas mest av kraven menar respondenterna vara medarbetare med 

perfektionistiska personlighetsdrag. De menar att personer med sådana 

personlighetsdrag har större chans att drabbas av utmattningssyndrom för att de har 

höga krav på sig själva där allt ska utföras på ett felfritt sätt. Personalchefen förklarar 

det som att dessa personer inte kan runda hörn utan att allt hela tiden ska vara korrekt. 

Affärsutvecklingschefen menar att en perfektionist blir aldrig färdig och har svårt att 

slutföra arbetsuppgifter som inte är 100% perfekta även om andra inte kommer se någon 

skillnad på om det sista finslipet görs. Att hela tiden ha höga krav på sig själv och sträva 

efter perfektion menar respondenterna leder till en farlig mängd press som individen 

ålägger sig själv som i förlängningen kan leda till utmattningssyndrom. 

 

När kravbilden för organisationens medarbetare är omfattande kan respondenterna 

känna behovet av att agera. Vid intervjutillfällena beskrevs ett sådant agerande i form av 

att förmedla den engelska frasen ”good enough” (på svenska: tillräckligt bra). Vissa 

respondenter lägger särskild vikt vid att kommunicera ut de orden till medarbetare som 

har höga ambitionsnivåer och som vill utföra allt med hög precision. Genom att vara 

tydlig från ledarens sida med att prestationsmåttet ”good enough” är väldigt bra menar 

respondenterna att man kan sträva efter att dämpa eventuell prestationsångest och stress 

hos medarbetarna. Respondenternas användning av frasen exemplifieras i följande citat: 
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“Ibland så kanske man inte behöver lösa allting ända in i kaklet, det kanske räcker om 

det blir tillräckligt bra och att man hittar en nivå som är ‘good enough’. [...] Många vill 

ofta göra saker jätteordentligt och jättebra, och ibland så kanske sista 10 % ändå inte 

gör någon skillnad.” - Ekonomichefen  

 

Att strävan efter perfektion är återkommande bland respondenternas svar kring vem 

som drabbas av utmattningssyndrom är ingen chock. Enligt Goodman och Berlinerblau 

(2018) och Rose och Perski (2017) är kopplingen mellan utmattningssyndrom och 

perfektionism etablerad och ett av de personlighetsdrag som är utmärkande för 

utmattningssyndromets drabbade. Goodman och Berlinerblau (2018) skildrar 

perfektionister som personer med ambitioner att prestera på en hög nivå och det 

återkommer i respondenternas beskrivningar av perfektionister. Perfektionism är enligt 

vår uppfattning en naturlig konsekvens av den kravbild som finns i dagens samhälle och 

en av anledningarna till att det blir vanligare att människor drabbas av 

utmattningssyndrom. En sådan kravbild skildras i Rose och Perskis (2017) beskrivning 

av hur perspektionister är självkritiska där en stor risk med att vara självkritisk i alla 

avseenden av livet är att utmattningssyndrom kan infinna sig. Därför glädjer det oss att 

respondenterna strävar efter att sänka medarbetarnas krav på sig själva genom att 

förmedla att “good enough” duger gott inom deras organisationer. Genom att ledare tar 

sitt ansvar för området de har mandat i kan de bromsa upp en del av en perfektionistisk 

persons vardag i det kravfyllda samhället.  
 

En god och tydlig kommunikation är central i att ta sitt ansvar som ledare vilket 

Tufvesson (2008) menar är en viktig del av ledarskapet. Därför är frasen “good enough” 

ett tecken på ett tydligt och kommunikativt ledarskap som kan sänka kraven för de 

medarbetare som alltid vill prestera på en hög nivå. Genom att ge grund för 

gemensamma tolkningar av mål och visioner i detta fall som arbetssättet “good enough” 

behöver ledaren vara tydlig i sin kommunikation för att alla medarbetare ska ha koll på 

vad det handlar om och kunna sträva åt samma håll (ibid.). Vi anser även att “good 

enough” kan betraktas som empatisk kommunikation då ledare använder sig av den 

frasen då de upplever empati för medarbetaren. Krauklis och Schenström (2003) menar 

att empatisk kommunikation yttrar sig i ledares medkänsla för medarbetaren av 

anledningen att de vill medarbetarens bästa. Ledaren förmedlar även att medarbetaren är 

viktig för organisationen då vi kan se att ledaren bromsar medarbetaren för att de vill 
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behålla hen inom organisationen och inte vill riskera att hen kommer drabbas av en 

sjukskrivning i framtiden. I enlighet med Kallenberg (2016) så handlar det om ledarens 

inställning till medarbetaren och att en sådan hantering påverkas av ledaren inställning, 

huruvida medarbetaren är värdefull för organisationen eller inte. Genom att då visa 

omtanke och värdera medarbetare högt kan respondenterna agera likt Kallenberg (2016) 

genom att visa att de vill ha medarbetaren kvar. Det har inte framgått från 

respondenternas skildringar att de värderar sina medarbetare på olika sätt samtidigt som 

en sådan värderingskillnad kan finnas inom olika organisationer. Kanske är det de som 

presterar mest och bäst som värderas högst, men det kommer vi inte beröra mer i 

dagsläget. 

 

Vi kan även se vikten av att förmedla frasen “good enough” till alla medarbetare, inte 

bara till de som befinner sig i riskzonen för att drabbas av en utmattning. Det skulle vara 

en bra aspekt i det förebyggande arbetet eftersom det motverkar alltför perfektionistiska 

tendenser hos medarbetare. Det beror också på vad organisationen anser vara “good 

enough”. Nivån som medarbetare förväntas prestera på bör inte vara på en för låg nivå 

samtidigt som medarbetare inte heller bör känna att “good enough” är en för hög nivå. 

Om nivån på “good enough” är för låg finns det en risk att det skulle kunna påverka 

organisationens ställning på marknaden negativt i ett anseende om organisationens 

sammantagna prestation inte skulle leverera på den nivån som kunderna önskar. Dock 

ser vi att en sådan risk är liten eftersom vi tror att en organisation inte skulle lägga nivån 

under det prestationsmått som krävs för att tillfredsställa sina kunder. 

 

4.4  Delslutsats  

I avsnittet krav blir det tydligt att respondenterna anser utmattningssyndrom vara svårt 

att förhålla sig till då det är komplext och individuellt. Respondenterna anser 

utmattningssyndrom bero på fler saker än endast arbetslivet där privatlivet spelar stor 

roll. Samhället och livets alla delar ställer höga krav på medarbetare i stor utsträckning 

och det blir tydligt att respondenterna anser krav vara en central del av 

utmattningssyndrom. En viss mängd krav kan vara positivt och motiverande för 

människor samtidigt som ledare bör vara vaksamma på när dessa krav blir alldeles för 

höga och skadliga. Då kan vi utläsa en vilja hos respondenterna att skydda medarbetarna 

och, i den utsträckning de kan, motverka att samhällets omfattande kravbild präglar 

organisationens genom att bland annat förmedla att prestationsmått som exempelvis 
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“good enough” är bättre än andra. Många medarbetare idag är ofta självkritiska och då 

är det eftersträvansvärt att ledare har en inställning för att motverka att kraven utvecklas 

vidare till något skadligt. Respondenternas inställning till utmattningssyndrom blir 

således att de strävar efter att arbeta förebyggande genom att bevara en hälsosam 

kravbild på arbetsplatsen. 
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5  Ledarskapets betydelse  
I studiens andra kategori, ledarskapets betydelse, har vi kunnat urskilja hur ledare 

använder sitt ledarskap för att hantera samt motverka förekomsten av stressade 

medarbetare som i förlängningen kan utveckla utmattningssyndrom. 

 

5.1  Erfarenhet 

Respondenterna har haft varierande erfarenhet av utmattningssyndrom. Vissa har ingen 

erfarenhet alls, vissa känner symtomen själva och majoriteten har haft medarbetare som 

blivit sjukskrivna. Alla utom en av respondenterna har varit i kontakt med att 

medarbetare har drabbats under sin karriär. De som sett en utmattning utvecklas, under 

sin eller någon annans ledning, uttrycker en stor ledsamhet och hjälplöshet. 

Erfarenheten har skildrats i citaten nedan: 

 

“Därför anser jag nog att det är så himla viktigt att försöka motverka det så mycket 

som möjligt [...] eftersom jag har sett det på nära håll.” - Försäljningschefen  

 

“Jag har haft både konsulter och närmre kollegor som varit där och det är ju så hemskt 

att det har kunnat gå så långt. [...] Det är nog när man varit med om det som man 

försöker förebygga det så mycket som möjligt, för att det är ju inte kul.” - 

Personalchefen  

 

En av respondenterna, kontorschefen, har inte varit i kontakt med utmattningssyndrom 

på arbetsplatsen. Vad vi kunnat utläsa av kontorschefens skildringar och tankar kring 

utmattningssyndrom är att hens brist på erfarenhet yttrar sig annorlunda i vilket sätt hen 

resonerar kring utmattningssyndrom gentemot de andra respondenterna. Kontorschefen 

talar en hel del om det egna ansvaret vid en utmattning och att man som medarbetare 

kan påverka mycket själv. Kontorschefens resonemang skildras i citatet nedan. 

 

“Hos mig så är det så att du kan påverka ditt arbete och du kan förändra hur du jobbar. 

Det viktiga är att det är du själv som kan förändra och att du inte tror att det är någon 

annan som kan förändra det.” - Kontorschefen  
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Respondenterna med erfarenhet av utmattningssyndrom på arbetsplatsen uttrycker en 

ökad förståelse för hur den kan yttra sig och vad det kan få för konsekvenser för 

medarbetaren. Eftersom det är individuellt är det svårt att veta hur man ska göra för att 

motverka att det sker igen samtidigt som vi kan urskilja att respondenterna med 

erfarenhet har en annan uppsikt och vaksamhet över sina medarbetare. Man har ögonen 

öppna i större utsträckning och man vet lite bättre vad man ska titta efter för att det inte 

ska behöva hända igen. Kontorschefen pratade mer om det egna ansvaret hos 

medarbetaren. De andra respondenterna, som har erfarenhet, uttryckte mer känslor kring 

ämnet och berättade hur hemskt det är att se en person drabbas samt att de vill göra så 

mycket som möjligt för att förebygga det. Självklart uttrycker även kontorschefen att 

hen också tycker utmattningssyndrom är hemskt och att hens organisations arbetar 

förebyggande.  

 

Kontorschefens tankar kring utmattningssyndrom och även ledarskapet angående 

sjukdomen skulle kunna ses som en anpassning till situationen. I enlighet med 

Sveningsson och Alvesson (2010) baseras det situationsbaserade ledarskapet på vad 

ledaren anser vara ett effektivt ledarskap i varje situation mellan ledare och 

medarbetare. När kontorschefen saknar erfarenhet och relation till utmattningssyndrom 

på sin arbetsplats kan det anses vara en av anledningarna till hens agerande. Kanske kan 

det vara en av anledningarna till kontorschefens resonemang kring utmattningssyndrom 

grunda sig i att hen aldrig varit i den situationen och därmed agerar därefter, genom att 

resonera kring medarbetares egen ansvar kring att förändra sin arbetssituation. Ett 

samband mellan attityden till utmattningssyndrom och erfarenhet skulle kunna dras, 

samtidigt som det kan vara så att kontorschefens resonemang kring medarbetarens eget 

ansvar grundar sig i hens personliga syn på utmattningssyndrom och inte i sin 

erfarenhet. Om kontorschefen anser utmattningssyndrom vara medarbetarens eget 

område att ta ansvar för bör inte hens åsikter vara en slutgiltig representation för en 

större grupp, som skulle kunna vara ledare utan erfarenhet av utmattningssyndrom. 

 

5.2  Individorientering 

Samtliga av respondenterna anser att det inte går att behandla alla medarbetare på exakt 

samma sätt, oavsett om medarbetare befinner sig i riskzonen för en utmattning eller inte. 

Alla respondenter uppger att de använder sig av ett ledarskap där de anpassar sig till 

varje enskild medarbetares behov. ”Omöjligt att leda alla på samma sätt” uppger 
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affärsutvecklingschefen. Kontorschefen uttrycker det i form av att ”Ledarskapet 

anpassas till personen jag har framför mig” och att hen jobbar mycket med 

visionsbilder med vissa medarbetare och mer på detaljnivå med andra medarbetare. 

Målet med individorienteringen är enligt kontorschefen en vilja att få varje medarbetare 

att fungera optimalt på arbetsplatsen. Att individanpassa ledarskapet menar 

personalchefen handlar till stor del om att lära känna sina medarbetare för att kunna veta 

vilken typ av chef de behöver. Samma respondent menar att när hen sedan vet hur hen 

ska förhålla sig till medarbetaren så använder hen sig av stöttande ledarskap samt 

mycket frihet under ansvar. En av svårigheterna med att anpassa ledarskapet till 

medarbetare är enligt ekonomichefen att vara rättvis mot samtliga medarbetare. Genom 

att bemöta medarbetare olika och anpassa bland annat kommunikationen till varje 

enskild medarbetare är det en svårighet att vara rättvis mot alla. 

 

Det framkommer att respondenterna agerar enligt ett situationsbaserat ledarskap med sin 

starka individorientering på arbetsplatserna. Att använda sig av ett situationsbaserat 

ledarskap anser vi vara optimalt för att på ett effektivt sätt kunna utföra ett ledarskap 

som passar ihop med medarbetarens individuella behov. Beroende på vilken 

medarbetare och vilken situation den är i så kommer ledarskapet att bli annorlunda. 

Wrights (2017) beskriver situationsbaserat ledarskap som att ledare anpassar sig till 

situationen och anpassar ledarskapet utifrån medarbetarens behov. Det ser vi vara 

centralt i hanteringen av medarbetare i riskzonen för att drabbas av 

utmattningssyndrom. Att kunna se medarbetares behov återkommer i Sveningsson och 

Alvesson (2010) skildring av det situationsbaserade ledarskapet där de fokuserar till stor 

del på den relationella aspekten mellan ledare och medarbetare. Där ligger fokus på hur 

relationen bestämmer hur ledaren bör agera och vilket agerande som blir effektivast för 

varje enskild medarbetare. Det går i linje med personalchefens strävan efter att lära 

känna varje medarbetare för att sedan kunna känna av vilken typ av ledarskap som 

passar sig bäst. Dock kan vi tolka att Wright (2017) samt Sveningsson och Alvesson 

(2010) resonemang förutsätter att ledare har god personkännedom och vet hur andra 

människor bör eller snarare vill bli bemötta. Det kan anses vara en svår uppgift för 

ledare samtidigt som respondenterna anser sig kunna anpassa ledarskapet till människan 

de har framför sig på ett bra sätt. Att veta hur en annan människa vill bli ledd baseras 

mest troligt till stor del på antaganden kring människan framför och därför kan en 

situationsanpassad ledarskapsstil vara svår att använda sig av i praktiken. Att 
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kommunicera med sina medarbetare kring vad de värderar i ett ledarskap kan vara en 

god ide, samtidigt som det också är en svår fråga att svara på för medarbetaren, speciellt 

om utmattningssyndrom börjar visa sig då utmattningssyndrom ofta är en ny upplevelse 

för många.  

 

Målet som kontorschefen uppger med att få varje medarbetare att fungera optimalt på 

arbetsplatsen ser vi som en god grundtanke men som en annan svårhanterlig aspekt med 

ledarskapet. Genom att leda mot ett sådant mål krävs det enligt Tufvesson (2008) att 

ledaren kommunicerar ut målen på ett bra sätt till alla delar av organisationen och att 

man som ledare strävar efter att se till att alla inom organisationen tolkar målen på ett 

gemensamt sätt. Där blir det återigen en tolkningsfråga kring vad medarbetaren ser som 

optimalt och vad ser ledaren som optimalt. Meningarna kan skilja sig åt och det gör 

därmed det individanpassade ledarskapet svårare.  

 

Samtidigt kan vi se en problematik i att, som ekonomichefen påpekat, det kan bli svårt 

att behandla alla medarbetare på ett rättvist sätt. I Maslachs (2017) AW-modell betonas 

rättvisa som en central aspekt i att förutsättningarna i arbetsklimatet ska vara goda. 

Maslach menar att om medarbetare inte känner sig rättvist behandlade på arbetsplatsen 

kan ilska och konflikter uppstå, som i förlängningen kan bidra till utveckling av ett 

utmattningssyndrom. Det är därför bra att ha ambitionen att agera rättvist mot sina 

medarbetare samtidigt som kopplingen mellan rättvisa och utmattningssyndrom inte 

varit särskilt framträdande ur respondenternas svar. Ekonomichefens strävan efter att 

individanpassa sitt ledarskap och samtidigt vara rättvis mot alla ser vi som en god 

ambition samtidigt som även det är svårt i praktiken. Det kan vara svårt för ledare att 

uppfatta om de agerar på ett rättvist sätt mot alla medarbetare, eftersom vissa 

medarbetare kanske uppfattar att vissa får mer och andra mindre av exempelvis 

uppmärksamhet från ledaren. Dock kan vi anse att om det finns medarbetare som 

befinner sig i en riskzon bör ledare lägga mer fokus på dem för att kunna stötta dem på 

bästa möjliga sätt. Det kan vi även se som en av styrkorna med att leda varje 

medarbetare på ett individuellt sätt, att ledaren är medveten om vilken typ av stöttning 

som medarbetaren behöver. I ekonomichefens agerande går det även att utläsa en stark 

reflekterande ambition i hens ledarskap som Larsson, Lundin och Zander (2017) ser 

som en central del i ledares agerande. Att resonera och reflektera kring sitt ledarskap 

skapar en medvetenhet som vi tror kan gynna en individorientering till stor del. Att 
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analysera sitt sätt att fördela tid och resurser mellan medarbetarna visar på ett medvetet 

ledarskap som kan hävdas vara gott i flera situationer. Yttrar sig det sig på ett gott sätt 

genom att medarbetare känner sig rättvist behandlade finns det tydliga indikationen till 

att risken för utmattningssyndrom minskar bland ledarens medarbetare enligt både 

Kallenberg (2016) och Maslach (2017). 

 

5.3  Närvaro 

Att identifiera indikationer till att medarbetare lider av eller är i en process att drabbas 

av utmattningssyndrom är enligt respondenterna väldigt svårt samtidigt som de 

beskriver en konstant strävan efter att upptäcka symtom i tid. Alla respondenter 

uttrycker kunskap i ämnet och vet vad man ska titta efter för symtom i stor utsträckning. 

För att snabbare kunna identifiera och hantera medarbetares stressymtom anser att 

majoriteten av respondenterna det vara viktigt att vara en närvarande ledare. Genom att 

vara närvarande och uppmärksam kan man snabbt identifiera signaler, ifrågasätta och 

säga ifrån. Affärsutvecklingschefen beskriver sitt ledarskap som ett närvarande 

ledarskap där hen ofta pratar med sina medarbetare och håller koll. Samtliga 

respondenter strävar efter att lyssna på sina medarbetare och se på deras allmänna sätt 

att vara ifall beteendet kan ge signaler på utmattning. Personalchefen uttrycker närvaron 

och uppmärksamheten i följande citat:  

 

”Känner jag att kollegan har mycket att göra säger jag såhär: ‘Du jag ser att du är 

stressad, kan jag hjälpa dig?’” - Personalchefen 

 

En central aspekt är att titta till personlighetsförändringar och ekonomichefen berättar 

att det kan vara lättare sagt än gjort att se indikationerna på att allt inte står rätt till för 

att symtom yttrar sig så individuellt. Ekonomichefen uttrycker svårigheten med att se 

indikationerna hos olika individer på följande sätt:  

 

“Vi är så hemskt olika i karaktären. Några är ju intensiva, några jobbar på högtryck 

och dom mår bra av det, det är deras livsstil. Medans andra är kanske lite långsammare 

och lite grann så, men det är svårt att veta vem utav dom två karaktärerna som är i 

närheten att dra på sig ett utmattningssyndrom.”- Ekonomichefen  

 

Det går att utläsa en medvetenhet hos respondenterna kring både indikationer på 
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utmattningssyndrom och hur de identifieras på ett bra sätt. Strävan efter att vara 

observanta och titta efter symtom på utmattning är en stor styrka hos respondenterna 

enligt oss. Medvetenhet kring indikationerna och varningstecken är enligt Ohlsson 

(1998) en viktig del i att ta sitt ledarmässiga ansvar angående utmattningssyndrom på 

arbetsplatsen. Att konstant leta tecken på tidiga stadier av utmattningssyndrom är en 

central del i arbetet mot att inte låta det gå för långt för medarbetaren. När det kommer 

till att leda en medarbetare som befinner sig i riskzonen att drabbas av ett 

utmattningssyndrom är närvaro i ledarskapet att föredra. Genom att erbjuda hjälp, vara 

ett stöd och kommunicera om problemet kan ledare ta sitt ansvar i medarbetarens 

process (ibid.). Vi anser oss se att respondenternas strävan efter närvarenhet genomsyrar 

mycket av deras ledarskap och vi ser även en svårighet för ledare att vara närvarande till 

medarbetare som kanske går undan, förlorar social kompetens eller får stora 

känsloutbrott, i enlighet med Ohlssons (1998) beskrivningar av varningssignaler för 

utmattning, men att ledare ändå bör sträva efter att försöka stå stadigt och vara 

närvarande för alla sina medarbetare, oavsett utmattningssyndrom eller inte.  

 

Respondenternas strävan efter att vara närvarande går också i linje med Kallenbergs 

(2016) beskrivning av utvecklande ledarskap. Vi kan se respondenternas vilja att vara 

närvarande främst återkommer i två av de tre kännetecknen för utvecklande ledarskap 

och de kännetecknen är genuint handlande samt personlig omtanke. Genom att vara 

närvarande har respondenterna en viss attityd till sina medarbetare och den attityden kan 

betraktas som ett genuint handlande. Det går att utläsa att respondenterna vill sina 

medarbetare väl och det anser vi vara ett föredömligt agerande att sträva efter, att vara 

närvarande samt genuina i sitt handlande som ledare. Även personlig omtanke i det 

utvecklande ledarskapet blir synlig genom respondenternas svar. Larsson, Lundin och 

Zander (2017) beskriver personlig omtanke som att vara både känslomässigt och 

praktiskt stöd för sina medarbetare samt att ett sätt att göra det på är att lyssna och 

återkoppla till varje medarbetares individuella behov. Det blir tydligt att personlig 

omtanke finns i respondenternas ledarskap som strävar efter att vara närvarande. Genom 

att vara närvarande uppger respondenterna att de lättare kan anpassa ledarskapet till 

medarbetaren och på ett, vad vi kan se, skräddarsytt sätt motverka eventuell 

stressproblematik.  

 

Samtidigt går det att ifrågasätta i vilken utsträckning respondenterna har möjlighet att 
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vara närvarande. Samtliga respondenter har chefspositioner inom sina respektive 

organisationer och det får oss därmed att undra hur nära kontakt man kan ha med sina 

medarbetare. Om en vital del är att se till medarbetarnas stressindikationer och 

eventuella förändrade sätt att vara  är avgörande för att kunna se symtom av 

utmattningssyndrom kan det tolkas som att det är en uppsikt som borde ske någorlunda 

konsekvent. Kanske är vissa medarbetare på annan ort eller frånvarande i perioder. Att 

säga att man är närvarande som ledare kan nog yttra sig i olika avseenden men däremot 

anser vi att ledare endast kan vara det till viss del. Och räcker den delen, den tiden som 

respondenterna lägger på varje medarbetare, till för att kunna urskilja identifikationer på 

utmattningssyndrom eller finns det en överhängande risk att det kommer falla mellan 

stolarna?  

 

5.4  Omprioriteringar 

Då urvalet har varit organisationer med majoriteten tjänstemän har medarbetarna ofta en 

stor andel eget ansvar i sitt arbete inom respondenternas organisationer. Det innebär att 

det förekommer en hel del ”frihet under ansvar” och att ledarens funktion ofta är att 

delegera och fördela arbetet. Samtliga av respondenterna till studien anser det vara 

viktigt att ha tilltro till medarbetarna och deras förmågor. Respondenterna 

ekonomichefen och kontorschefen delegerar och förlitar sig på att medarbetarna kan 

lösa de problem som dyker upp då de har en positiv syn på sin arbetsstyrka och dess 

kompetens. Genom att kommunicera ut en tydlig bild om önskat resultat får 

medarbetarna själva se till att arbeta mot de uppsatta målen. Då organisationernas 

medarbetare har mycket eget ansvar blir det logiskt att respondenterna delegerar arbete 

istället för att helt styra medarbetarnas arbetsuppgifter.  

  
I ett scenario där en medarbetare är väldigt stressad och börjar vara i riskzonen för en 

utmattning är en gemensam nämnare att respondenterna nyttjar sitt mandat som ledare 

för att gå in och prioritera om medarbetares arbetsuppgifter. Enligt kontorschefen är en 

central aspekt att identifiera vad man som ledare kan hjälpa med för att underlätta för 

medarbetaren i så stor utsträckning som möjligt. Genom att se signalerna av att det är 

för mycket vill respondenterna sträva efter att avlasta för medarbetaren på ett snabbt och 

konkret sätt. Respondenterna ekonomichefen och personalchefen ser det som att en 

medarbetare kan uppleva arbetsbördan större än vad den egentligen är och då kan 

ledaren ge medarbetaren en bättre överblick som lugnar medarbetaren genom att hjälpa 
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till med prioriteringar. Det handlar enligt ekonomichefen om att kommunicera med 

medarbetaren genom att ifrågasätta vad som är viktigast att göra just nu och vad som 

kan vänta. Det kan exempelvis ske på följande sätt:  

 

“Det handlar mycket om att föra en dialog om det och försöka dela upp 

arbetsuppgifterna [...] och då får man dela upp det i must do, need to do, nice to do. 

Det handlar om att se till att medarbetare inte alltid gör allting lika viktigt jämnt.” - 

Ekonomichefen 

 

”Man får prata om det. ’Amen det där, det där och det där. Är det så viktigt nu 

egentligen?’ De kan ha svårt att prioritera när de är väldigt stressade.” - 

Personalchefen 

 

Kallenberg (2016) beskriver ohälsa hos medarbetare som en konsekvens av bland annat 

för hög arbetsmängd och svagt stöd från ledaren. Vår uppfattning är att respondenterna 

strävar efter att på ett aktivt sätt erbjuda stöd och hjälpa till med arbetsmängden hos 

medarbetare, genom att bland annat hjälpa till att prioritera om arbetsuppgifterna eller 

tillföra resurser. Respondenterna, som ledare och arbetsgivarrepresentanter, har agerat 

enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) som beskriver hur ledare och arbetsgivare ska 

titta efter signalement på att arbetsbördan är ohälsosam och då lätta arbetsbördan eller 

prioritera om medarbetarnas arbetsbelastning. Vi kan se att respondenterna ser 

omprioriteringar som ett effektivt sätt att minska medarbetares stressnivåer om de 

upplever arbetsbördan för hög. Något som Kallenberg (2016) beskriver som en klar 

indikator till att risken för utmattning minskar är att medarbetaren känner ökad kontroll 

över sin arbetssituation och känner sig rättvist bemött på arbetsplatsen. Kontroll är ett 

eftersträvansvärt ord, speciellt när det kommer till utmattningssyndrom, i det avseendet 

att om en medarbetare upplever att denne inte har kontroll kan det få förödande 

konsekvenser. Att tappa kontroll över sina arbetsuppgifter tror vi snabbt kan övergå till 

en attityd som respondenterna personalchefen och ekonomichefen beskriver i form av 

att medarbetarna börjar betrakta alla uppgifter som lika stora om arbetsbördan är för hög 

och stressen likaså. Då kan vi se att respondenternas strävan efter att skapa en mer 

realistisk översikt över medarbetarnas egen arbetsbörda är som väldigt positivt med 

deras ledarskap. I Maslachs (2017) AW-modell behandlas också området kontroll ur 

samma synvinkel, att om medarbetarna upplever en minskad kontroll kommer risken för 
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utmattningssyndrom att öka. Maslach (2017) menar även att en av effekterna av att 

medarbetare känner kontroll på arbetsplatsen är att medarbetare känner ett ökat 

arbetsengagemang. Därför är det av vikt att medarbetarna känner en ökad kontroll över 

sin situation eftersom det går att anta att organisationer vill ha friska medarbetare med 

höga nivåer av arbetsengagemang. Att därmed sträva efter att hjälpa till med 

prioriteringar av arbetsuppgifter kan därmed betraktas som en liten uppoffring i tid och 

resurser från ledarens sida, då utfallet kan bli något mycket mer värdefullt.  

 

En annan aspekt vi kunnat utläsa ur respondenternas agerande vid delegeringen och 

omprioriteringen av medarbetarnas arbetsuppgifter är hur de agerar enligt det 

situationsanpassade ledarskapet. Delegering av arbetsuppgifter, “frihet under ansvar”, 

som många respondenterna använder sig av kan kopplas till steg fyra i 

situationsanpassat ledarskap, ett steg som Sveningsson och Alvesson (2010) beskriver 

som delegerande med liten styrning av medarbetarens arbetsuppgifter. Det är ett logiskt 

arbetssätt eftersom organisationerna präglas av ett självständigt agerande där 

majoriteten av medarbetarna är tjänstemän. När sedan respondenterna känner behovet 

av att kliva in och prioritera om i medarbetarnas arbetsuppgifter, om varningssignaler 

för utmattningssyndrom börjar komma, så “backar” respondenterna från steg fyra till 

steg ett i det situationsanpassade ledarskapet. I steg ett fokuserar ledaren på 

instruktioner och att visa medarbetare i detalj vad de ska göra på arbetsplatsen 

(Sveningsson & Alvesson, 2010). Det går därmed att utläsa från respondenternas svar 

att de identifierat att medarbetarna är i behov av hjälp och att de således anpassar 

ledarskapet och hanteringen av medarbetaren efter den aktuella situationen. Ibland 

kanske inte medarbetare kan agera eller tänka rationellt om man befinner sig riskzonen 

för exempelvis ett utmattningssyndrom och då är det på sin plats att en utomstående 

person kan kliva in och strukturera om arbetet. Genom tydlighet kan ledare bidra till en 

ökad överblick hos medarbetaren som i sin tur kan lugna en stressad medarbetare. Att 

tillfälligt således “backa” från delegering till instruering är därför ett viktigt och helt 

rimligt sätt för ledare att underlätta för medarbetarens arbetsdag och agera förebyggande 

mot utmattningssyndrom.  

 

Genom att hjälpa medarbetare med prioriteringar och att se sin arbetsbörda mer 

realistiskt kan respondenterna stimulera till ett ökat kritiskt tänkande kring 

medarbetarnas upplevda stressbörda, något som går i linje med Larsson, Lundin och 
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Zanders (2017) skildring av det utvecklande ledarskapet. Genom att arbeta med en 

hjälpande värdegrund kan respondenterna öppna upp för nya idéer och personlig 

utveckling hos medarbetarna. I processen att prioritera om arbetsuppgifter kan således 

medarbetare uppmuntras att reflektera över sin egen stress kopplad till arbetssituationen 

i större utsträckning. Samtidigt kan omprioriteringar anses vara en onödig del inom 

organisationer som präglas av mycket frihet under ansvar. Genom att vara medveten om 

att man har vissa förväntningar på sig som medarbetare, förväntningar som att kunna 

hantera sin egen arbetsbörda, kan ledares behov av att kliva in och organisera om anses 

onödig eller överflödig då medarbetare bör kunna klara av en sådan arbetsbörda själva. 

Dock, om medarbetare börjar visa på symtom för utmattningssyndrom, anser vi det 

ligga i ledares ansvar att kliva in och hjälpa till att omprioritera även i organisationer 

som präglas av eget ansvar. Ledare finns av en anledning inom organisationer och bör 

därför inte förlita sig för mycket på medarbetarnas egen förmåga att hantera sin 

arbetsbörda. 

 

Vid omprioriteringar kan det finnas en risk att medarbetaren upplever omprioriteringen 

som en värderingskonflikt vilket beskrivs av Maslach (2017) som en konflikt mellan 

arbetsuppgifter medarbetaren vill göra och måste göra. Om en omprioritering av arbetet 

inte är tillfredsställande för medarbetaren kan hen uppleva sig orättvist behandlad vilket 

i sin tur enligt Maslach (2017) kan bidra till utmattningssyndrom om medarbetaren 

upplever en sådan obalans. Därför ser vi att det är av värde att ledaren ser till att det 

finns en balans mellan uppgifter som medarbetaren upplever att den måste göra och vill 

göra för att undvika en alltför upplevd obalans. Det kan i sig vara en svår uppgift 

eftersom det alltid kommer finnas uppgifter som ingen vill utföra samtidigt som 

medarbetare bör vara medvetna om att alla arbetsuppgifter inte kan vara 

tillfredsställande hela tiden.  

 

En kritisk aspekt med att omprioritera medarbetares arbetsuppgifter kan vara att andra 

medarbetare får mer att göra. Vid en omprioritering kan det tolkas att arbetsuppgifter 

delegeras om till en annan medarbetare. Det skulle underlätta för personen med hög 

arbetsbörda och hög stressnivå samtidigt som det skulle också kunna leda till att den 

andra medarbetaren får mycket på sitt bord istället. Vi anser att det är av vikt att vara 

kritisk till omprioriteringar och tänka på att inte prioritera om så att någon annan 

medarbetare får för mycket jobb istället, vilket i sin tur skulle kunna bidra till en negativ 



  
 

36 

spiral genom att då kanske den personen upplever sin arbetsbörda för hög. Om inte 

omprioriteringar skulle fungera, utan istället påverka andra medarbetare negativt, får 

ledare ta till andra medel och tillföra mer resurser exempelvis materiella resurser eller 

nyrekryteringar.  

 

5.5  Kommunikation  

Samtliga respondenter anser att kommunikation är en nyckel att fokusera på i 

ledarskapet för att kunna förebygga utmattningssyndrom. En dialog om problemet med 

utmattningssyndrom behöver ske för att kunna förstå problemet och veta hur 

organisationen ska arbeta förebyggande, menar respondenterna. Att kunna prata med 

sina medarbetare om stress och saker som inte fungerar är en del i att arbeta 

förebyggande på arbetsplatsen. Samtliga respondenter anser medarbetarsamtal vara ett 

bra kommunikationstillfälle. Majoriteten av respondenterna håller medarbetarsamtal en 

gång per år och många av respondenterna har dessutom infört fler samtal än så varje år. 

Affärsutvecklingschefen berättade att deras organisation har kortare samtal med varje 

medarbetare en gång i månaden för att hålla kontinuerlig koll på deras välmående och 

arbetstillfredsställelse och när det sedan kommer till medarbetarsamtalet så uppkommer 

således inga nyheter. Respondenterna kontorschefen och personalchefen har även de 

infört tätare samtal och de samtalen sker en gång varannan månad respektive var tredje 

vecka med ambitionen att att ha ytterligare koll på sina medarbetare.  Dessutom har 

personalchefen infört team-möten varje morgon för alla medarbetare för att se hur allas 

agendor ser ut för dagen samt kunna identifiera ifall någon behöver avlastning eller 

stöttning. De kontinuerliga samtalen betraktar respondenterna som vitala i det avseendet 

att man vill hålla uppsikt och hålla sina medarbetare utanför riskzonen för 

utmattningssyndrom. Kontorschefen har ingen erfarenhet av utmattningssyndrom på 

arbetsplatsen och hen anser de regelbundna utvecklingssamtalen kan vara en av 

framgångsfaktorerna med att de lyckats klara sig på sin arbetsplats. Där kan tidiga 

signalement uppfattas och snabbare åtgärdas vilket gynnar hela organisationen i 

förlängningen.  

 

Utöver regelbundna samtal är även feedback ett bra och kommunikativt arbetssätt enligt 

respondenterna för att motverka utmattningssyndrom på arbetsplatsen. Samtliga 

respondenter pratar om att feedback ges löpande och ostrukturerat på sina arbetsplatser. 

Respondenterna försöka vara ärliga, öppna och bekräfta medarbetarna för att de inte ska 
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behöva undra över hur de presterar. En respondent menar dessutom att man inte kan få 

för mycket feedback. Personalchefen tror på daglig feedback som en del av hennes 

strävan efter att föra en tät kommunikation med medarbetarna. Hen anser att feedback 

kan ge positiva konsekvenser för stressen och medarbetarnas välmående. 

 

”Jag tror man får en högre stresströskel när man blir sedd och känna tryggheten i 

ryggen, att man har nån där, istället för att bara sitta och jobba jobba utan att någon 

ser det.” – Personalchefen om feedback 

 

Vikten av kommunikation och omtanke genomsyrar respondenternas svar och det anser 

vi vara en stor framgångsfaktor för att undvika utmattningssyndrom på arbetsplatsen. 

Empatisk kommunikation är ett sätt enligt Krauklis och Schenström (2003) att 

förebygga utmattning på genom att skapa en atmosfär där man uppskattar varandra. 

Dialogerna och samtalen respondenterna håller inom sina organisationer anser vi 

fungera som ett empatiskt kommunikativt förebyggande arbete där ledaren fokuserar på 

att observera medarbetarens känslor och välmående. Vi anser att de täta samtalen 

mellan ledaren och medarbetarna möjliggör för ledaren att ha koll på medarbetarnas 

välmående och på det sättet kunna sätta in förebyggande åtgärder om det skulle 

behövas. Samtalen gör det enklare att få reda på hur medarbetarna mår och för ledaren 

att visa sitt engagemang och stöd.  

 

Respondenterna upplevs väl införstådda på begreppet feedback och dess funktion i 

deras omfattande användning på sina respektive arbetsplatser. En nyanserad och 

personlig feedback kan enligt Øiestad (2005) bidra till att personer motiveras och 

känner att arbetet blir mer meningsfullt. Eftersom samtliga respondenter ser på feedback 

som ett bra verktyg som används i stor utsträckning tolkar vi det som att ledare är väl 

medvetna om de positiva effekterna av att bekräfta medarbetare och uppmärksamma 

arbetet som de utför. Vi ser det som en av nyckelaspekterna med att arbeta 

förebyggande mot utmattningssyndrom genom att respondenterna strävar efter att visa 

att medarbetarnas arbete uppskattas. I likhet med citatet ovan av personalchefen tror vi 

att medarbetare mår bättre av att bli sedda av ledare och få höra det i form av feedback, 

för att det dels gör att man känner uppskattning och dels för att man då kan klara av mer 

om någon uppmuntrar det man gör. Genom att ge genuin feedback, som respondenterna 

strävar efter, anser vi även att deras status som ledare på arbetsplatsen förstärks och att 
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de får mer respekt från sina medarbetare.  

 

Dessutom ser vi feedback som en god och legitim anledning att samtala med stressade 

medarbetare och få dem att stanna upp lite, vilket i sig kan vara av betydelse för att 

motverka en fortsatt hög stressnivå hos medarbetarna. Det går i linje med Øiestads 

(2005) resonemang om feedback och att tilliten till ledaren ökar genom att medarbetarna 

känner stöttning och vet vilka förväntningar som finns på dem. Inom det utvecklande 

ledarskapet ingår även feedback som en del av karaktärsdraget personlig omtanke 

(Larsson, Lundin & Zander, 2017). Genom att återkoppla och att orientera sig mot varje 

medarbetare kan ledaren uttrycka personlig omtanke. 

 

Daglig feedback tror några av respondenterna är ett bra sätt att arbeta på för att 

uppmärksamma sina medarbetare. Vi ställer oss dock frågande till om ledare har tid 

med att ge alla medarbetare feedback varje dag och att göra det genuint och 

ostrukturerat. Vi tror att om medarbetare får feedback varje dag att den kanske kan 

kännas omotiverad eller framkrystad för att ledaren ska ge feedback varje dag och inte 

för att medarbetaren har gjort något speciellt. Frågan är om det kan bli för mycket 

feedback. Vissa av respondenterna uttryckte att de inte tror att man kan få för mycket 

feedback. Vi tror däremot att det kan bli för mycket ifall feedbacken blir på rutin, 

standardiserad, att den inte är personlig och uppmärksammar medarbetarens 

prestationer. Självklart ser vi en fördel i att ge mycket feedback och att medarbetarna 

ska veta vad de gör bra men att den inte får bli en rutin för då kommer feedbacken tappa 

sin charm. 

 

5.6  Belöningens betydelse 

En etablerad bidragande faktor till att utmattningssyndrom utbryter på arbetsplatsen är 

medarbetarens upplevda obalans mellan belöningar och prestation enligt teorin. Siegrist 

(1996) har i sin ERI- modell fastställt sambandet mellan hög ansträngning och låg 

belöning där en sådan obalans har visat sig tydligt framträdande i forskningen kring 

utmattningssyndrom och dess orsaker. Även i Maslachs (2017) AW-modell betonas det 

att ifall medarbetare anser att de inte får rätt belöning för deras prestationen leder det till 

att medarbetaren känner sig ineffektiv och sårbar. Om de däremot får bra med 

belöningar, däribland även uppmärksamhet, ökar istället känslan av tillfredsställelse på 

arbetsplatsen vilket minskar risken för utmattningssyndrom.  
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Respondenterna kunde inte se någon koppling mellan belöningar och 

utmattningssyndrom från deras erfarenheter av medarbetare som drabbats utan menade 

att det var andra aspekter som spelade in i de fallen. Vi tycker att det är ett intressant 

utfall trots att ett flertal forskningsresultat styrker ett sådant samband. Kanske skedde 

det en viss grad av missförstånd under intervjutillfällena. En respondent menade att i 

hens erfarenhet har de som drabbats av utmattningssyndrom varit välbetalda och en 

annan respondent menar att man jobbar med belöningar, och presenter, i en omfattande 

mån. Sambandet mellan utmattning och belöningar kanske inte framkom på ett tydligt 

sätt och kan vara en av anledningarna till att respondenterna inte ansåg det finnas någon 

koppling. En annan anledning vi kan se till att respondenterna inte ser ett samband 

skulle kunna vara att organisationerna redan arbetar med belöningar och förmåner i 

omfattande utsträckning. Ytterligare en anledning skulle kunna vara att medarbetare 

upplever en hög grad av uppskattning, som Maslach (2017) ser som en typ av belöning, 

i det dagliga arbetet och att medarbetare därmed inte känner någon avsaknad av 

belöningar på arbetsplatsen.  

 

Samtidigt går det att argumentera för en ovilja hos respondenterna att se sambandet 

mellan belöningar och utmattningssyndrom. Respondenterna kanske anser att de 

belönar sina medarbetare tillräckligt eller att de ger medarbetarna tillräckligt med 

uppmärksamhet. Vilket i sin tur kan bidra till en ovilja att se sin egen del i det som 

respondent, att bristen på belöningar skulle kunna vara något som utlöste 

utmattningssyndromet och att det hade kunnat lösas med mer belöningar. Dock kan vi 

se en svårighet i Siegrists (1996) ERI-modell med vikten av att lyckas matcha 

belöningar med individens egen investering i arbetet. Huruvida en sådan ansträngning 

är hög eller låg bör även belöningen vara hög eller låg och eftersom det är en individuell 

avvägning kan det anses vara en svår uppgift för ledare. I respondenternas 

organisationer präglas arbetet som tidigare nämnt av en hög grad av frihet under ansvar 

och då kan det eventuellt bli svårt för ledare att kunna se och belöna medarbetares 

ansträngningar tillräckligt. Kanske är det endast resultaten som således belönas, de 

synliga ansträngningarna, istället för den dagliga passionen eller viljan i arbetet? Då kan 

det enligt personalchefen vara på sin plats att överraska med presenter och dylikt för att 

visa uppskattning, samtidigt som frågan kvarstår hur långt något sådant räcker för att 

hålla medarbetare utanför riskzonen för utmattningssyndrom. 
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5.7  Delslutsats 

Vi har i kategori två, ledarskapets betydelse, kunnat utläsa en medvetenhet hos 

respondenterna kring problematiken med utmattningssyndrom och andra 

stressrelaterade sjukdomar. Stor vikt läggs vid att hålla koll på sina medarbetare och 

vara observant på förändringar. Genom att bemöta medarbetarna på ett individanpassat 

sätt, vara närvarande och arbeta delegerande kan ledare utföra ett ledarskap som passar 

ihop med medarbetarens behov och förmågor. Samtidigt kan vi se en svårighet i att 

bedriva ett individanpassat ledarskap då det kräver tid och engagemang som ledare 

eventuellt inte hinner med i praktiken. För att kunna bedriva en individorientering 

förutsätter man även att ledare har en hög grad av personkännedom för att kunna veta 

vad alla medarbetare behöver för stöd, speciellt när det kommer till 

utmattningssyndrom. Ledarskapet får en tydlig roll i situationer där medarbetare har 

svårt att hantera sin arbetsbörda och det har framkommit att ledare bland annat tar sitt 

ledaransvar genom att omprioritera medarbetarens arbete när medarbetaren behöver det. 

 

En central del i ledares inställning gentemot utmattningssyndrom är att det krävs samtal 

och kommunikation för att kunna förstå vilken typ av hjälp medarbetare behöver för 

att  organisationen ska kunna arbeta förebyggande. Ett flertal av respondenterna har 

infört fler och tätare samtal med varje medarbetare och det ser vi som en ambition att 

följa upp varje medarbetares mående. Feedback är ett användbart verktyg som ledare 

bör använda sig av i en begränsad omfattning, samtidigt som det kan stimulera till ett 

mer hälsosamt förhållningssätt till stress hos medarbetarna. Det går även att utläsa att 

respondenternas erfarenhet påverkar deras inställning till utmattningssyndrom och hur 

de förhåller sig till problematiken. Ledares erfarenheter speglar hur de resonerar kring 

ansvar och i vilket utsträckning de visar empati, dock har vi sett att ledares 

personligheter även kan spela in vid attityden kring utmattningssyndrom. Ledare anser 

sig dessutom belöna sina medarbetare i en tillfredsställande utsträckning och tror inte att 

det har någon koppling till utmattningssyndrom. 

 

Det går även att se att respondenternas ledarskap genomsyras av en värnande inställning 

till sina medarbetare eftersom de vill hjälpa till att motverka utmattningssyndrom i så 

stor utsträckning som möjligt. Det går tydligt att urskilja i inställningen hos 
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respondenter med erfarenhet att de aktivt strävar efter att det inte ska hända igen i deras 

organisationer. 
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6  Ansvar 
I den tredje kategorin, ansvar, kommer fokus läggas på ansvarsbegreppet som vi kunnat 

identifiera som återkommande i respondenternas skildringar kring utmattningssyndrom. 

 

6.1  Tredelat ansvar 

Vem som bär ansvaret för att utmattningssyndrom drabbar en människa är en svår fråga. 

Samtliga av respondenterna anser svaret vara komplext och mångfasetterat eftersom det 

är individuellt vad som utlöser utmattningen hos en människa. Angående arbetsbörda 

anser majoriteten av respondenterna att det är en tredelad ansvarsfördelning mellan 

organisationen, ledaren och medarbetaren. Respondenterna anser att organisationen har 

det formella ansvaret för att arbetsbördan är rimlig genom sitt arbetsgivaransvar. 

Ledaren har ett ansvar att se till att arbetsbördan är på en bra nivå genom att ge rätt 

förutsättningar genom att se till att medarbetarna har rätt kompetens, vara uppmärksam 

och ett stöd för sina medarbetare. Medarbetarens eget ansvar anser respondenterna 

grundar sig i att själv säga till om arbetsbördan är för hög och uppmärksamma ledaren 

ifall någonting inte fungerar. En rimlig arbetsbörda beskriver respondenterna som en 

känsla av att man kan gå hem från jobbet och känna sig nöjd med sin prestation.  

 

Ledarnas ansvar angående utmattningssyndrom visar sig till stor del genom 

respondenterna strävan att använda sig av ett flertal förebyggande åtgärder. De 

åtgärderna yttrar sig exempelvis i en strävan efter god arbetsmiljö, rimlig arbetsbörda, 

konstant kommunikation och hjälp med omprioriteringar. Ändå drabbas människor 

inom organisationer av utmattningssyndrom i stor utsträckning. Det kan enligt 

affärsutvecklingschefen vara en hård verklighet eftersom det kan sträcka sig bortom 

ledares påverkansmöjlighet. Affärsutvecklingschefen menar också att det då kan vara 

lätt att åta sig ett för stort ansvar som arbetsgivare för något som man inte hade kunnat 

påverka. Om arbetsgivaren har gjort allt de kunnat kan det ändå kännas otillräckligt om 

en medarbetare skulle drabbas. Det kanske inte exempelvis är en för hög stressnivå på 

arbetsplatsen det beror på utan kanske är det något på hemmaplan istället. 

Personalchefen uttrycker i likhet med affärsutvecklingschefen även ett stort personligt 

ansvar för att hålla medarbetare ute ur riskzonen. Om hen identifierar stressymptom 

eller andra problematiska tecken utöver det vanliga arbetet ser hon det i stor 
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utsträckning som sitt ansvar att försöka motarbeta att det blir för mycket. För att 

motverka använder hen sig bland annat av tät kommunikation och uppföljning. 

Illustreras i följande citat:  

 

”Jag har tätare dialoger med personen i fråga, väldigt täta besök och täta dialoger, och 

man håller nästan lite i handen eftersom man inte vill släppa taget ifall det skulle gå för 

långt.” - Personalchefen  

 

Precis som respondenterna säger har organisationen det yttersta ansvaret för att 

arbetsbördan är rimlig och inte bidrar till ohälsa på arbetsplatsen (SFS 1977:1160). 

Organisationens ansvar yttrar sig i att de inte får tilldela sina medarbetare en för hög 

arbetsbelastning enligt Arbetsmiljöverket (2015:4). Ledaren får ofta ansvaret för att 

arbetsbelastningen är rimlig då det är de som träffar medarbetarna dagligen samt 

delegerar uppgifterna mellan dem. Med press både uppifrån i form av krav på en 

hälsosam organisation och nerifrån i form av förväntningar på stöd och rätt 

förutsättningar är ledaren i en svårhanterlig och komplex situation. Angående 

utmattningssyndrom och dess förebyggande arbete blir ledarens ansvar dessutom ännu 

svårare eftersom det är så individuellt hur symtomen yttrar sig. Ohlsson (1998) 

beskriver det som ledarens ansvar att titta efter symtom hos medarbetare och hålla 

uppsikt vid starten av en utmattningssyndrom. En sådan ansvarsbörda som Ohlsson 

(1998) menar att ledaren har ser vi som att ledare förväntas kunna både se och avstyra 

att utmattningssyndrom utvecklas hos arbetsplatsens medarbetare eftersom det är 

negativt för både organisationen och den enskilda medarbetaren. Samtidigt är 

utmattningssyndrom något som inte endast, utifrån respondenternas utsagor, beror på 

arbetssituationen utan till stor del av medarbetaren liv utanför organisation också. Så 

hur långt sträcker sig ledarens ansvar för medarbetarens hälsa när det kommer till 

utmattningssyndrom? Krasst skulle man kunna säga att det sträcker sig under 

arbetsdagens timmar och inte längre än så. Att diskutera balansen mellan arbetslivet och 

privatlivet är inte vårt fokus med studien men det blir ändå tänkvärt angående ledares 

ansvar för medarbetarnas ohälsa i form av utmattningssyndrom. Utifrån 

respondenternas svar kan vi utläsa att samtliga vill inget hellre än att arbetsbördan ska 

vara rimlig och medarbetarna hälsosamma, men att ansvaret inte ligger hos 

organisationen enbart.  
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Det personliga ansvaret som respondenterna affärsutvecklingschefen och 

personalchefen berättar om angående medarbetares hälsa på arbetsplatsen anser vi vara 

både positivt och negativt. Självklart vill man som ledare ha en hälsosam arbetsgrupp 

men det blir också svårt eftersom en sjukdom som utmattningssyndrom är så 

individuell. Som ledare vill man inte se sina medarbetare insjukna men vad vi insett 

under arbetets gång är att det aldrig kommer finnas några sådana garantier. Att som 

ledare investera engagemang, tid och resurser i ett förebyggande arbete anser vi skapa 

goda förutsättningar för en hälsosam och omsorgsfull arbetsplats, men samtidigt kan 

man inte göra allt som ledare. Återigen blir ledarens position svår eftersom att det är 

människor som hanteras, inte maskiner eller annat materiellt. De respondenter vi talat 

med har uppgett att de ofta arbetar nära sina medarbetare och det gör att relationer 

utvecklas. Att åta sig ett personligt ansvar kan vi se underlättar för ledare att se om 

någon mår dåligt. Det är viktigt att man som ledare är medveten om att det finns flera 

faktorer som orsakar utmattningssyndrom hos en medarbetare och att man därmed 

strävar efter att ha en så realistisk syn på problemet som möjligt. Ett arbetssätt som vi 

anser vara en nyckel till att vara realistisk i den mån det går är att agera enligt 

personalchefen med en tät kommunikation och uppföljning med personen i fråga.  

 

Den egna medarbetarens ansvar angående arbetsbörda är enligt respondenterna centralt 

eftersom det är medarbetarna som kan fysiskt uppleva att arbetsbördan är för hög. 

Genom att flagga om belastningen är för omfattande tar medarbetaren ansvar för sin 

hälsa och kan därigenom agera enligt Krauklis och Schenströms (2003) 

rekommendationer ifall medarbetaren själv börjar känna varningssignaler för 

utmattningssyndrom. Krauklis och Schenström menar även att medarbetarna blir 

påverkade av yttre faktorer men att man själv bör ta sitt ansvar och säga ifrån. Vollmer 

och Tysiac (2017) talar om medarbetarens eget ansvar att prioritera sina arbetsuppgifter 

utifrån förmåga och vi ser på det som den bästa lösningen, i en perfekt värld, att 

medarbetaren själv kan se sakligt på arbetet och själv välja i vilken ordning 

arbetsuppgifterna ska komma. Dock, när en medarbetare är väldigt stressad eller 

överväldigad av arbetsbördan, anser vi det vara nödvändigt att få hjälp och stöd med att 

lätta arbetsbördan från ett organisatoriskt och ledaskapshåll. Vi anser därmed 

ansvarsfördelningen vara omfattande och svår, men att det är en kombination av att 

hjälpa varandra att ta ansvar alla tre parter emellan. 
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Utifrån att respondenterna anser att arbetsbörda är ett tredelat ansvar mellan 

organisationen, ledaren och medarbetaren går det i enlighet med Vollmer och Tysiac 

(2017) som bekräftar att ansvaret för en rimlig arbetsbörda är delat på samma sätt. 

Vollmer och Tysiac menar också att det är av vikt att det finns en balans i ansvaret för 

att det inte ska uppstå en problematik på arbetsplatsen. Vi kan se att det tredelade 

ansvaret är en strävan efter att hjälpa varandra och om alla tar sitt ansvar vid risk för 

utmattningssyndrom kan en balans uppnås och problematiken minskas på arbetsplatsen.  

 

6.2  Gemenskap 

En annan ansvarsaspekt av att förebygga utmattningssyndrom är att hjälpas åt på 

arbetsplatsen med att ta ansvar medarbetare, kollegor, emellan då en del i det 

förebyggande arbetet är enligt respondenterna styrkan i gruppen. Genom att se efter 

varandra och vara vaksamma på eventuella symtom kan medarbetare, ibland snabbare 

än ledare, identifiera symtomen tidigt. Samma gäller förändringar i beteende hos 

medarbetare. Eftersom det är en svår aspekt att upptäcka symptom i tid för 

utmattningssyndrom anser respondenterna att ett av sätten att identifiera symtomen är 

vikten av medarbetare. Vikten av kollegial uppsikt och att medarbetare hjälper varandra 

kan leda till att en process går fortare vilket kan enligt ekonomichefen vara en nyckel 

till att uppmärksamma symtom i ett tidigt stadie. 

 

Det blir tydligt att en stark gemenskap och gruppkänsla är av vikt vid förebyggande 

arbete för några av våra respondenter. Det blir ett värde i att ha bra kollegor omkring sig 

som kan hjälpas åt och motverka att någon i arbetsgruppen insjuknar. I Maslachs (2017) 

AW-modell beskriver hon hur gemenskap, vikten av bra relationer och få konflikter 

mellan medarbetare, minskar risken för utvecklingen av utmattningssyndrom på 

arbetsplatsen. Maslach (2017) ser på relationer på arbetsplatsen som stödfunktioner och 

det kan vi även se i respondenternas skildringar. Respondenterna betraktar bra 

gemenskap som en förebyggande åtgärd och ett sätt att reducera utmattningssyndrom 

vilket går i linje med Maslachs (2017) resonemang. Bra gemenskap på arbetsplatsen 

anser vi vara en viktig del i det förebyggande arbetet för att kollegor ska kunna hjälpas 

åt att se symtom. Samtidigt anser vi att ansvaret inte får hamna hos kollegorna enbart 

utan att ledaren också måste ta sitt ansvar och inte bara förlita sig på medarbetarnas 

uppsikt av varandra. Även om kollegorna kanske träffas oftare och har en annan typ av 

relation bör ansvaret ändå inte hamna på dem. Dock upplever vi inte att det är en risk 
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utan snarare en kompletterande möjlighet i respondenternas strävan efter uppsikt då 

medarbetares ansvar inte verkar överstiga ledarens ansvar angående 

utmattningssyndrom.  
 

6.3  Engagemang i privatlivet 

Samtliga respondenter menar att privatlivet spelar stor roll vid utvecklingen av ett 

utmattningssyndrom samtidigt som det varierar huruvida de är engagerade i 

medarbetarnas privatliv eller inte. De två respondenterna personalchefen och 

affärsutvecklingschefen lägger stor vikt vid att ha koll på medarbetarnas privatliv för att 

kunna anpassa ledarskapet efter medarbetarnas behov. Att föra en tät dialog och hålla 

koll på situationen hemma anser de vara ett bra arbetssätt för att kunna vara en god 

ledare enligt affärsutvecklingschefen. Genom att hålla koll på medarbetarnas 

familjesituationen kan det underlätta för medarbetarens vardag på ett skräddarsytt sätt. 

  

Två andra respondenter, ekonomichefen och kontorschefen, anser däremot att 

medarbetarnas privatliv är deras ensak och att de som ledare inte vill lägga sig i vad som 

sker utanför arbetsplatsen. Ekonomichefen anser privatlivet vara någonting som är svårt 

att närma sig då hen ansåg det vara en integritetsfråga. Samtidigt menar ekonomichefen 

också att om man ser signaler hos medarbetaren som indikerar att medarbetaren mår 

dåligt kan privatlivet vara något som man måste beröra. Nedan skildras ekonomichefens 

attityd till integritet:  

 

”Människor är då mer eller mindre benägna att prata om det och det har jag all respekt 

för.” - Ekonomichefen  

 

Utifrån respondenternas resonemang om hur engagerade de är i medarbetarnas privatliv 

kan vi se att det finns olika sätt att förhålla sig till den frågan. Den gemensamma 

nämnaren är att om en medarbetare inte mår bra kan privatlivet vara något som kan 

behöva beröras för att förstå vart problematiken ligger. Respondenterna personalchefen 

och affärsutvecklingschefen anser att privatlivet bör beröras för att kunna vara så goda 

ledare som möjligt och det överensstämmer med det situationsanpassade ledarskapet där 

ledaren anpassar sitt ledarskap utifrån medarbetaren och hjälper till där det behövs 

(Sveningsson & Alvesson, 2010). En sådan anpassning anser vi är ett bra sätt att arbeta 

på ifall en medarbetare behöver det till exempel i form av att någon behöver hjälp med 
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avlastning eller liknande. Vi kan se att ju mer ledare vet om medarbetaren desto bättre 

kan det situationsbaserat ledarskapet yttra sig. Det går i det situationsanpassade 

ledarskapet att utläsa en empati hos respondenterna och då kan vi tolka det som att de 

agerar enligt Krauklis & Schenströms (2003) beskrivning av ett empatisk agerande där 

fokus ligger på att förstå medarbetarnas situation, i det här fallet hemsituationen. 

Krauklis och Schenström (2003) betonar även vikten av att visa empati för medarbetare 

för att i framtiden kunna få ta del av deras upplevelser av saker. Om då respondenterna 

affärsutvecklingschefen och personalchefen lyssnar på sina medarbetares berättelser om 

sina privatliv och anpassar hur de hanterar medarbetaren utifrån det stimulerar det för 

att relationen kommer präglas av öppenhet och respekt. Vi kan se en sådan relation som 

något som lägger en god grund både för ett gott situationsbaserat ledarskap och en god 

hälsa hos varje enskild medarbetare. 

 

Dock kan det vara problematiskt som ledare att engagera sig i medarbetarnas privatliv 

eftersom det kan ses som en integritetsfråga som bör respekteras. En fråga som man kan 

ställa sig är när är det okej för en ledare att engagera sig i medarbetarnas privatliv även 

om medarbetaren ser privatlivet som privat där arbetsplatsen lämnas utanför? Vi tror att 

det är av vikt att ha koll på samt ha bra relationer med sina medarbetare för att kunna 

veta vart medarbetare anser gränsen gå mellan privatliv och arbetsliv för att ledare 

sedan kan anpassa sitt ledarskap efter den gränsen. Att ha en bra gemenskap, nära 

relationer och en arbetsgrupp som känner varandra på ett arbetsmässigt plan, och även 

privat, tror vi kan vara till fördel när det handlar om att försöka förebygga eller hjälpa 

till vid exempelvis utmattningssyndrom. Vi menar även att ifall medarbetares mående 

påverkar arbetssituationen, exempelvis i form av försämrad prestation, kan ledaren 

behöva föra dialog om vart problemet ligger och då behöva ta upp det privata livet för 

att kunna hitta en lösning till problemet. Självklart bör ledare respektera medarbetares 

syn på sitt privatliv samtidigt om det påverkar medarbetarens mående på arbetsplatsen 

har ledaren ett ansvar i att engagera sig även i det privata för att kunna hjälpa sin 

medarbetare. 

 

6.4  Delslutsats   

Vi har i kategori tre, ansvar, kunnat utläsa att ansvarsbegreppet är ett svårt begrepp när 

det kommer till utmattningssyndrom inom organisationer. Angående ansvaret för 

arbetsbörda bör alla parter sträva efter att underlätta arbetet för varandra, genom att 
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organisationen ställer upp ett hälsosamt ramverk, ledaren stöttar medarbetarna och 

medarbetarna säger till om arbetsbelastningen är för hög. Ledarens position blir lätt 

komplex enligt vår uppfattning och det kan vara enkelt för ledare att känna sig 

otillräckliga. Då kan en god gemenskap och kollegor vara ett bra komplement för att 

identifiera varningssignaler som ledaren eventuellt missar. Att förstå att ansvaret inte 

enbart ligger hos ledaren gör att medarbetarnas privatliv blir mer aktuellt i 

sammanhanget. Hur ledare engagerar sig i medarbetares privatliv och hur medarbetare 

engagerar andra i sitt privatliv varierar. Det kan styrka ledarskapet genom att visa 

empati för privatlivet samtidigt som gränser bör respekteras ifall medarbetare önskar 

det. Ifall utmattningssyndrom kommer in i bilden och påverkar medarbetares 

arbetssituation kan ledaren behöva beröra medarbetarens privatliv för att kunna utöva 

sitt ledarskap på bästa sätt och anpassa det förebyggande arbetet till medarbetarens 

behov. Ibland kan ledare känna en känsla av maktlöshet ifall ledaren och organisationen 

har gjort allt de kunnat för att förebygga utmattningssyndrom men att det ändå 

förekommer på arbetsplatsen. Respondenternas inställning till utmattningssyndrom och 

ansvar blir således att de anser att alla inom organisationen bör ta sitt ansvar, på olika 

sätt, och hjälpas åt för att minska förekomsten av indikationer till utmattningssyndrom. 
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7  Slutsats 
I studiens sista kapitel kommer slutsatser att presenteras samt diskuteras. Slutligen 

kommer det ges förslag på framtida forskning angående utmattningssyndrom inom 

organisationer.     

 

Syftet med studien har varit att identifiera ledares förhållningssätt till 

utmattningssyndrom och hur det påverkat deras agerande på arbetsplatsen. Under 

arbetets gång har ledares inställning kunnat tolkas och deras inställning beror bland 

annat på hur de ser på krav, ansvar och kommunikation. Olika ledare har olika sätt att se 

på syndromet samtidigt som ett antal gemensamma aspekter har kunnat urskiljas och de 

främsta gemensamma inställningarna till utmattningssyndrom är att problemet är 

hemskt, svårt att förhålla sig till och komplext. En stor svårighet ligger i att sjukdomen 

är individuell och skiljer sig mycket från person till person vilket i sin tur präglar 

ledares inställning till utmattningssyndrom eftersom det är svårt att veta vad varje 

medarbetare behöver för stöd. Komplexiteten yttrar sig i svårigheten att veta vad som 

utlöser sjukdomen, hur symtomen yttrar sig och hur man på bästa sätt bör forma sitt 

ledarskap för att hålla medarbetare ute ur riskzonen.  

 

Ledares resonemang kring vad som utlöser utmattningssyndrom beror på 

arbetssituationen till viss del samtidigt som andra delar av livet spelar stor roll huruvida 

det utvecklas hos en medarbetare eller inte. I ett kravfyllt samhälle menar ledare att 

många människor strävar efter att prestera på varje del av livet i vad de kallar det 

svårbalanserade “livspusslet”. En sådan strävan efter att tillfredsställa kraven kan yttra 

sig i det personlighetsdrag som ledare anser att de drabbade besitter, nämligen 

perfektionism. Perfektionister har högre krav på sig själva och kan behöva en 

begränsande och närvarande typ av ledarskap. Ledare ser det då som sin uppgift att 

sänka vissa medarbetares krav på sig själva för att stimulera till hälsa på arbetsplatsen. 

Genom att föra en regelbunden dialog med medarbetare kan ledare hålla uppsikt samt 

snabbare identifiera om det skulle vara så att medarbetare får personlighetsförändringar 

och börjar befinna sig i riskzonen för utmattningssyndrom. 
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Arbetsbörda betraktas av ledare som en klar bidragande faktor till utmattningssyndrom 

och de ser på det som en tredelad ansvarsfördelning mellan organisationen, ledaren och 

medarbetarna själva. Ledare menar därför att alla tre parter bör sträva efter att hålla 

arbetsbördan på en rimlig nivå och inställningen ledare har till utmattningssyndrom 

yttrar sig därmed i ett gemensamt ansvar på arbetsplatsen när det kommer till 

arbetsbörda. En annan aspekt med ansvaret är det gemensamma ansvaret och att se efter 

varandra även medarbetare emellan. Ledare ser kollegor som en kompletterande 

funktion i det förebyggande arbetet då de ofta kan uppfatta signaler snabbare än ledare 

kan i vissa avseenden.  

 

Samtliga ledare i studien arbetar med förebyggande arbete och uppsikt efter 

varningssignaler hos sina medarbetare i stor utsträckning. Det finns dock en skillnad i 

inställningen mellan de som erfarit utmattningssyndrom och de som inte har varit i 

kontakt med det. Den skillnaden i inställning yttrar sig i ledares attityder och empatiska 

förmågor. Att vara mer empatisk kan anses vara en naturlig effekt av att ha sett det på 

nära håll samtidigt som någon som inte har erfarenhet saknar den typen av förståelse för 

sjukdomen. Ledare utan erfarenhet kan betrakta medarbetarens ansvar vid en utmattning 

som större, något vi kan se som en konsekvens av att inte ha sett en utmattning 

utvecklas. 

 

I ledares skildringar av sina respektive arbetssätt kring det förebyggande arbetet mot 

utmattningssyndrom finns det en överensstämmelse mot det teoretiska materialet inom 

området. Genom att uttrycka en medvetenhet kring ämnet visar dagens ledare att de 

engagerar sig i frågor kring psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar, där 

utmattningssyndrom är en av dem. Det går att urskilja hur ledare reflekterar kring sitt 

ledarskap och hur de arbetar för att vara en så god samt stöttande ledare som möjligt. 

Ingen ledare vill se sina medarbetare drabbas av utmattningssyndrom och därför tar 

ledare samt deras organisationer sitt ansvar i stor utsträckning för att minimera risken. 

Ledares förhållningssätt till utmattningssyndrom påverkar därför deras agerande i det 

avseendet att de strävar efter att arbeta förebyggande i stor utsträckning. Deras 

inställning kring förebyggande arbete blir således att det är viktigt och bör genomsyra 

alla delar av organisationen.  
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Ledare strävar efter att motverka utmattningssyndrom på sina arbetsplatser men de 

anser sig stå smått handfallna mot problematiken, eftersom det är så individuellt. 

Ledares inställning blir därför att man gör det man kan på arbetsplatsen men eftersom 

medarbetare påverkas av faktorer även utanför arbetsplatsen kommer det aldrig finnas 

någon garanti på att det inte kommer hända igen för organisationernas medarbetare. 

Komplexiteten med utmattningssyndrom är stor samtidigt som vi anser att 

respondenterna agerar på ett bra sätt i den mån de kan. Man skulle kunna säga att ledare 

brinner för utbrända, för att de absolut inte vill att det ska hända igen.  

 

7.1  Framtida forskning  

Vi kan se att ledare har ambitioner att arbeta förebyggande mot utmattningssyndrom i 

stor utsträckning. Samtidigt som vår studie kan ha fått en ensidig bild eftersom fokus 

endast varit på ledarens perspektiv och inte medarbetarens perspektiv, ett perspektiv 

som skulle kunna bekräfta eller motsäga ledarnas skildringar. Därför blir vår 

rekommendation för framtida studier på området att det bör inkluderas ett 

medarbetarperspektiv för att få en mer enhetlig och omfattande bild av fenomenet 

utmattningssyndrom inom organisationer. 
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9  Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 
Intervjufrågor  Teoretisk koppling  

 

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?  

Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap?  

Vilka ledarskapskvalitéer anser du vara 

bäst hos dig själv/andra ledare? 

 

Leder du alla medarbetare på samma 

sätt?  

 

 

Här ville vi veta vilket typ av ledarskap 

som bedrivs och var intresserade att få 

svar som utvecklande ledarskap och 

situationsbaserat ledarskap.  

 

Källor: Kallenberg, 2016  

Larsson, Lundin & Zander, 2017 

Sveningsson & Alvesson, 2010   

Wright, 2017  

 

 

Hur ser stressnivån ut på er arbetsplats?  

 

Pendlar den mycket? Är den generellt låg 

eller hög? Efter en stressig/pressig 

period, har ni några speciella ritualer 

efter en sådan period? Som möjliggör 

återhämtning.  

 

 

 

Utifrån dessa intervjufrågor ville vi få 

reda på hur stressnivån ser ut för att få 

mer bakgrundinformation om 

arbetsplatsen och hur det ser ut i det 

vardagliga arbetet. Även hur de arbetar 

efter en stressigperiod om det finns något 

speciellt arbetssätt.  

 

Vad får du för känslor/tankar när du hör 

ordet utmattningssyndrom?  

 

 

 

Här försöker vi få fram inställningen till 

utmattningssyndrom.  
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Hur ser din erfarenhet ut angående 

utmattningssyndrom? Hur ser du på 

utbrändhet?  

 

 

 

Varför tror du att människor drabbas av 

utbrändhet? Vilka typer av människor 

anser du vara de som drabbas av 

utmattning? Personlighetsdrag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad anser du vara viktigast att vara 

observant på angående stress och 

utbrändhet? 

 

 

 

 

 

Tycker du att utmattningssyndrom kan 

ses som ett organisatoriskt-, samhälls- 

eller individuellt problem?  

 

 

Också frågor som ska leda fram till att 

kunna tolka en inställning från 

respondenten. 

 

 

Inställningsfråga men även en koppling 

till teorin som påpekar aspekter som leder 

till utmattningssyndrom och att 

människor med perfektionistiska 

personlighetsdrag har större chans att 

drabbas 

Källor: Maslach, 2017  

Kallenberg, 2016  

Goodman & Berlinerblau, 2018 

Rose & Perski, 2017  

 

 

 

 

Frågor för att få fram inställning men 

också för att få fram vilka indikationer 

ledarna kollar efter hos medarbetare  

Källor:  Maslach, 2017 

Ohlsson, 1998 

 

 

 

Fråga för att få fram inställningen till 

problematiken med utmattningssyndrom.  

 

 

Utifrån frågorna ville vi veta hur de 

arbetar förebyggande mot 

utmattningssyndrom, går även att tolka 
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Hur arbetar ni förebyggande mot 

utmattningssyndrom och andra 

stressrelaterade problem?  

 

 

Vad tycker du är viktigt när det kommer 

till att minska stressen? 

 

Hur gör ni för att skapa en hållbar 

arbetssituation? 

 

inställningen här. 

 

Källor: Arbetsmiljölagen 1977:1160 

Arbetsmiljöverket AFS 2015:4 

Maslach, 2017  

 

 

Påpekar också inställningen och hur man 

kan arbeta förebyggande.  

 

 

 

Hur ser arbetsbördan ut på er arbetsplats?  

 

Matchar arbetsuppgifterna den arbetstid 

ni har?  

 

Hur gör du som ledare för att hålla 

medarbetarnas arbetsbörda på en 

rimlig/hållbar nivå? 

 

Hur arbetar ni för att ha en jämn nivå på 

arbetsuppgifter? 

 

 

 

Bakgrundsinformation för att få en 

inblick i arbetsplatsen och arbetsbördan. 

Finns forskning som säger att arbetsbörda 

är kopplat till utmattningssyndrom, hög 

arbetsbörda och obalans eller obalans 

mellan arbetsuppgifterna och 

medarbetarens kompetens kan bidra till 

utmattningen.  

 

Ledarens inställning till utmattning och 

hur man kan jobba med exempelvis 

arbetsbördan för att minska stress och 

utmattning.  

 

Källor: Vollmer & Tysiac 2017 

Kraauklis & Schenström, 2003  

Wicker & August, 1995  
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Hur gör du som ledare om en 

medarbetare har svårt att säga nej till nya 

arbetsuppgifter trots att arbetsbördan 

redan är hög?  

 

Vad anser du vara en rimlig arbetsbörda?  

 

Vem anser du bär ansvaret för en rimlig 

arbetsbörda?  

 

 

Hög arbetsbörda är en bidragande faktor 

till utmattningssyndrom.  

Inställning till medarbetare och hur man 

kan arbeta med att hjälpa medarbetaren 

som har mycket och förmodligen är 

stressad.  

 

Inställningen till ansvar och 

utmattningssyndrom.  

Källor: Vollmer & Tysiac, 2017 

Krauklis & Schenström, 2003  

 

 

Vilka typer av belöningar har ni på 

arbetsplatsen? Exempel kan vara lön, 

status, kontroll, uppmuntran.  

 

Hur matchar ni belöningar med 

prestation? 

 

 

Finns en koppling mellan 

utmattningssyndrom och belöningar.  

 

Källor: Maslach, 2017  

Siegrist, 1996 

 

 

 

 

 

Hur arbetar ni med feedback på er 

arbetsplats? I vilken utsträckning? Ges 

alla individer samma typ av feedback 

eller är den mer individanpassad? 

 

 

Feedback och kommunikation kan 

kopplas till uppskattning och att bli sedd 

vilket medarbetare behöver för sitt 

välmående och finns det en obalans kan 

det bidra till utmattning.  

 

Källor: Øiestad, 2005 

Tufesson, 2008 

Sosik & Godshalk, 2000 

Krauklis & Schenström, 2003  
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