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Sammanfattning      
Syftet med vår studie var att belysa problematiken med utmattningssyndrom bland 

behandlingspersonal på HVB-hem i Sverige. Studiens metodologiska 

utgångspunkt är en hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade 

intervjuer. Sex intervjuer har genomförts med sex behandlare i olika åldrar, olika 

utbildning, olika bakgrund, olika erfarenheter och olika kön. I studien har vi utgått 

från Lipskys teori Gräsrotsbryåkrati och Human Service Organizations. Studiens 

resultat visade att behandlare upplever hög stress, stor diskrepans i arbetsroller 

och arbetsuppgifter och låg chefsnärvaro. Respondenternas utsagor anger att fler 

anställda, kortare arbetstider och högre utbildningskrav vid anställning kan vara 

några steg i rätt riktning för att minska utmattningssyndrom bland 

behandlingspersonal. Resultatet visar även att bättre struktur på institutionerna 

och bättre samarbete med andra viktiga aktörer inom behandlingsvärlden minskar 

stress och därmed utmattningssyndrom bland behandlarna.   
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Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till våra två intervjuinstitutioner för att de har tagit emot 

oss och våra sex intervjurespondenter för att de har tagit sig tid att öppet och ärligt 

berätta om sina erfarenheter om och kring utmattningssyndrom. Vi vill även tacka 

vår handledare Mats Anderberg det stöd och den vägledning han har gett oss 

under arbetets gång.  
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1. Inledning  
Utmattningssyndrom är ett begrepp många är bekanta med på olika sätt, särskilt de som 

arbetar inom vård och behandling. Detta problemet påverkar oerhört många människor i 

vårt samhälle, inte bara den sjukskrivne själv. Familj, vänner, arbetsplats, klienter och 

andra inblandade aktörer påverkas och kan störas oerhört av sjukskrivningar, både 

kortvariga som långvariga. Samhället i stort påverkas också markant av detta problem 

då det är mycket resurskrävande att ersätta de anställda, både fysiskt och ekonomiskt. 

De allra vanligaste orsakerna till sjukskrivning är ångest-, stress- och 

utmattningssyndrom, och dessa är vanligast i människovårdande arbeten. Dessa 

sjukskrivningar kan enligt Försäkringskassan (2016) bero på flera olika faktorer, allt 

från överbeläggning och underbemanning och/eller att efterfrågan är större än 

tillgången, brist på kvalificerade behandlare och/eller oengagerad ledning. 

Sjukskrivningarna på grund av stress och utmattning är många, i Sverige 60 procent och 

i resten av Europa anses de utgöra hälften av alla sjukskrivningar (Försäkringskassan, 

2016). 

 
Inledningsvis vill vi nämna att hela uppsatsen har ett socialpedagogiskt perspektiv. Vi 

har valt att inrikta oss på behandlares/socialpedagogers erfarenheter av 

utmattningssyndrom utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv, då det är inom detta fält 

som vi socialpedagoger kommer att arbeta inom. Vi vill undersöka hur de som arbetar 

mitt i detta, behandlarna själva, upplever detta problem och hur de själva tror att man 

kan förebygga symtomen för utmattningssyndrom. Detta anser vi vara intressant ur ett 

socialpedagogiskt perspektiv då det i yttersta grad direkt påverkar arbetssituationen för 

oss framtida behandlare men också klienterna vi kommer att arbeta med. Orsakerna till 

utmattningssyndrom kan skilja sig beroende på individ, men det finns en hel del 

forskning kring anledningar, konsekvenser och hur man förebygger att problemet 

uppstår. Allas symtom är individuella men det kan finnas samband mellan olika faktorer 

som vi anser är viktiga att uppmärksamma och undersöka, för att kunna förhindra att 

antingen vi själva eller våra kollegor drabbas.  

 
Att arbeta med att motivera människor med problem med olika subjektiva tolkningar 

och erfarenheter som gör motivationsarbetet personligt är inte enkelt. Det är därför det 

finns en rad saker man behöver tänka på i möte med klienter. Det är svårt att veta exakt 

vad som fungerar för vilken klient, ibland får man testa olika lösningar baserade på 

tidigare erfarenheter och möten med människor som är i liknande situationer. Enligt 

Von Wright (2000) är det viktigt att möta varje klient som särskild och unik och genom 

det skapa en förhoppning om att knyta an till varje enskild klients erfarenhetsvärld. Det 

är viktigt att sätta sig in i klientens situation, men inte i den mån att man försöker läsa 

av klienten. Det är en bättre idé att se klienten ur ett relationellt perspektiv; att avstå 

från omdömet och lyssna till vem klienten är. Det finns olika anledningar till varför 

relationen mellan behandlare och klient skulle vara viktig i förhållande till utmattning. 

Glenn W. Lambie (2006), och även andra studier, nämner bland annat ett viktigt 

begrepp; depersonalisering eller empatibortfall. Författaren beskriver detta tillstånd 

som en slags blandning av förakt och ilska mot klienter, mot sig själv och sitt arbete. 

Genom att vara väl medveten om att försöka se klienten ur ett relationellt perspektiv, 

och att mycket stress kan leda till detta, kan man undvika att det sker. Man vill undvika 

det då empati är en egenskap som är viktig i arbetet med klienter. Det finns också 
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uppgifter om personal som blivit för känslomässigt involverade i sin klients liv som har 

lett till utmattningssyndrom.  

 
Det är viktigt att veta om vilka förhållningssätt man bör förhålla sig till för att göra ett 

bra arbete med klienter, och vilka orsaker och förebyggande metoder som finns för 

utmattningssyndrom, då dessa ibland går hand i hand. Cederlund & Berglund (2017) 

redogör för ett antal viktiga färdigheter som behandlare bör ha i sitt arbete. Vi tycker att 

dessa är relevanta och vi väljer därför att ta upp vissa av dem. Vi kommer själva också 

att arbeta som behandlare och vi anser därför att samtliga punkter är viktiga att tänka på, 

då arbetet med klienter lätt kan skadas vid stress och utmattningssyndrom bland 

personalen. Enligt Cederlund & Berglund (2017) har ungdomar som man kommer att 

arbeta med många erfarenheter från tidigare besvikelser och misslyckade kontakter med 

socialtjänst. Detta har lett till att de har blivit duktiga på att läsa av vad som ligger 

bakom de professionella orden och termerna. De har blivit duktiga på att läsa av ifall 

behandlaren menar det dem säger. Det är tydligt att klienterna uppmärksammar saker 

som man kanske inte alltid tänker på, och upplever man mycket stress på jobbet finns 

det en stor risk att klienten också påverkas. Det är även enligt författarna viktigt att 

uppmärksamma att många av klienterna man kommer att möta lever i kaotiska världar 

och har stora behov av struktur i vardagen för att kunna hantera det som sker i deras liv. 

För att man som behandlare skall kunna hantera detta på bästa sätt krävs det en 

flexibilitet bland det strukturella. 

 
Förändringsprocesser är oftast aldrig utan några komplikationer, vilket är varför det är 

viktigt att ha förmågan att kunna ha tålamod inför svåra situationer och kunna tåla 

provokationer. Det Cederlund & Berglund (2017) anser är det mest provocerande man 

kan uppleva som både behandlare och klient är i de situationer framgångar uteblir. Detta 

leder till att det ställs höga krav på behandlaren och kan ge upphov till ett negativt tänk 

från klientens sida inför behandling och hjälp. Detta leder till ett stort dilemma i arbetet 

och kan bidra till stress och möjligtvis vara en av faktorerna som bidrar till 

utmattningssyndrom. Cederlund & Berglund (2017) nämner att en positiv, glad och 

rolig atmosfär på jobbet kan leda till att man som behandlare fattar bättre beslut och 

orkar mer på jobbet. Detta är inte bara viktigt för behandlaren men även för klienterna, 

då ens positiva och glada humör påverkar den gemensamma arbetsmiljön man delar 

med klienten.  

 
Förutom att visa engagemang i det som görs, vilket är en självklarhet, finns det även en 

punkt som Cederlund & Berglund (2017) tar upp som är särskilt viktig för att undvika 

utmattningssyndrom i människotäta yrken. Detta är att utveckla sin professionella 

självkännedom, och detta upprepas mycket under uppsatsens gång då det är en sådan 

essentiell del av att arbeta som behandlare. Att utveckla sin självkännedom innebär att 

använda sig av de egna erfarenheterna som ett redskap för att lyckas komma nära 

klienten. Det är viktigt att känna igen sina styrkor, begränsningar och att lyckas ha koll 

på egna reaktioner, då det ger mer utrymme till att lyssna och tänka kreativt. Rädslan för 

att misslyckas kan leda till att energin dräneras i fel riktning. Motsatsen till detta är att 

försöka upprätthålla en speciell roll, det leder oftast till att man lever upp till orealistiska 

förväntningar och engagemanget kan brista. Maslach (1998) argumenterar för att denna 

punkten är en av de viktigare punkter när det gäller att förebygga utmattningssyndrom. 

Människor måste utveckla en stark förståelse för sig själva, och med den rustningen ha 

förmågan att kunna ändra sig själva och hur de hanterar stress på arbetsplatser. Det är 

viktigt att man vet hur man tar hand om sig själv för att kunna ta hand om andra. 
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Vi tror att kvaliteten på behandlares relationsarbete med klienterna kan påverkas av 

utmattningssyndrom. Både av att behandlaren vid frånvaro kan få en sämre relation till 

klienten men också att klientens rehabilitering kan bli störd då den ordinarie 

behandlaren är borta och en, eller troligen flertalet, vikarier tar över arbetet med 

klienten. Det krävs också en hel del av en behandlare, och upplever man stress under en 

lång tid blir det tillslut svårt att prestera lika bra då det inte längre finns någon ork eller 

lust kvar. Utmattningssyndrom kan inte bara förstöra relationen mellan behandlare och 

klient utan även förstöra förtroendet klienten har för de olika aktörer som kan vara 

inblandade i klientens behandling, såsom exempelvis Socialtjänsten, Kriminalvården 

eller staten. Ibland kan det till och med vara så att ingen vikarie har möjlighet att ersätta 

den ordinarie behandlaren och då stagnerar klientens rehabilitering och klienten kan bli 

mer eller mindre bortglömd eller till och med falla mellan stolarna helt. Detta ämne är 

av stort intresse för oss då det är många av oss som kommer att arbeta som behandlare. 

Därför är det viktigt att ta reda på hur vi kan förebygga utmattningssyndrom, både för 

oss själva och alla våra kollegor. Det är också viktigt eftersom att vi kommer att kunna 

identifiera tidiga varningstecken när vi sedan kommer ut i arbetslivet. Denna uppsats 

har även ett samhälleligt allmänintresse då utmattningssyndrom är någonting som 

drabbar många människor, och det påverkar i sin tur anhöriga och kollegor, men även 

verksamheten. Det kan betraktas som tabu att prata om psykisk ohälsa, men med denna 

uppsats kan vi hoppas på att bidra till att det tas på lika stort allvar som fysisk ohälsa. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Begreppsdefinition  

Personalen som vi har intervjuat och som vi hänvisar till när vi skriver kan ha många 

olika titlar, allt från skötare och assistenter till pedagoger och socialsekreterare. Det kan 

bli rörigt och svårt att hålla isär alla specifika utbildningar, därför kommer vi att 

benämna dem alla som behandlare eller socialpedagoger, då det är de rollerna de alla 

har gemensamt.  

 
Akademikerförbundet SSR är ett svenskt fackförbund som är medlem i IFSW 

(International Federation of Social Workers). Den globala definitionen av professionen 

‘’socialt arbete’’ är enligt Akademikerförbundet SSR; en praktikbaserad profession och 

en akademisk disciplin som arbetar för social utveckling, förändring och 

sammanhållning, samt erbjuder stöd, hjälp och skydd för utsatta människor och 

frigörelse av människors resurser. De centrala principerna för socialt arbete är 

mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnens bästa, kollektivt ansvar samt respekt för 

mångfald. I detta yrket strävar man efter att involvera människor och påverka strukturer, 

för att möta utmaningar i livet och öka välmåendet med utgångspunkt i teorier för 

socialt arbete och samhällsvetenskap.  

 
Utmattningssyndrom är inget nytt i Sverige. Enligt Socialstyrelsen (2002) har vi i 

Sverige tidigare använt oss av uttrycket ‘’slutkörd’’ och vid förra sekelskiftet och efter 

det har termen ‘’överansträngd’’ använts. Ordet utbränd härstammar från det engelska 

språket och deras ord “burnout”. På 1800-talet hette syndromet Neurasteni, som 

betyder nervutmattning. Detta begrepp myntades av G.Beard, som var neurolog och 

överläkare vid ett mentalsjukhus i Michigan, USA. Han menade på att nerverna blev 

utmattade och utmattning blev det allmänna namnet på syndromet. Detta ansåg han vara 

anledningen till att man blev trött, orolig och fick diverse magproblem. Förr i tiden 
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behandlades dessa tillstånd med vin, opium och terpentin. Idag vet man bättre och 

behandlar istället med olika former av rådgivning och terapi. Dessa finns både enskilt 

och i grupp. Bland annat psykoterapi, arbetsterapi och/eller fysioterapi. Man kan även 

behandlas medicinskt och det finns en rad olika läkemedel man kan behandlas med 

idag. Har man lättare symtom kan man få ett eller ett par läkemedel medan de som har 

svårare symtom kan få flera. Läkemedlen kombineras ofta tillsammans med någon form 

av terapeutisk hjälp.  

 
Enligt Socialstyrelsen (2003) började begreppet ‘’burnout’’ användas i slutet av 1960-

talet som benämning på ett fysiskt och psykiskt utmattningstillstånd. Uppkomsten av 

begreppet förknippas med arbetsförhållanden som gav upphov till stark emotionell 

påfrestning för de anställda. Genom sina vetenskapliga och populärvetenskapliga 

publikationer har den amerikanska psykologen Christina Maslach bidragit till 

begreppets spridning. Det finns många fler definitioner och perspektiv av begreppet, 

och översiktlig sammanfattning av olika perspektiv på begreppet går att hitta på 

Socialstyrelsen (2003). Vi väljer att beskriva ‘’burnout’’ som utmattningssyndrom, på 

grund av att den definitionen passar vår problemformulering och vårt uppsatstema bäst.  

 
Pines och Aronson (1946) i Socialstyrelsen (2003) definierar termen genom att 

inkludera fysisk utmattning i definitionen. De anser att ‘’burnout’’ inte bara är begränsat 

till människoinriktad professioner. ‘’Burnout’’ beskrivs enligt Pines och Aronson som 

ett tillstånd av emotionell, mental och fysisk utmattning som kan uppkomma på grund 

av långvarig exponering för emotionellt krävande situationer. Emotionell utmattning 

yttrar sig i känsla av hjälplöshet, hopplöshet och uppgivenhet. Fysisk utmattning yttrar 

sig i brist på energi, svaghetskänsla, kronisk trötthet och somatiska och psykosomatiska 

besvär. Mental utmattning yttrar sig i negativa attityder mot sig själv, arbetet och livet.  

 

2.2 Kriterier för utmattningssyndrom 

Utmattningssyndrom finns klassificerat i ICD-10, både internationellt och i den svenska 

versionen gjord av Socialstyrelsen (2003). Den har några år på nacken, men är 

fortfarande aktuell och används än idag. Enligt Socialstyrelsen (2003) används 

diagnosen för utmattningssyndrom endast om en depressionsdiagnos inte kan ställas. 

Det innebär att kriterier för depression bör prövas först. Om en depression är resultatet 

av en arbetsrelaterad stress används diagnosen utmattningssyndrom som en 

tilläggsdiagnos. Kriterierna för att diagnosen utmattningssyndrom ska kunna ställas 

enligt Socialstyrelsen innebär att alla kriterier med stor bokstav ska vara uppfyllda. 

Bokstäverna F och E är särskilt viktiga att ta hänsyn till för att ställa en korrekt diagnos. 

 
Kriterierna enligt Socialstyrelsen är: 

 
A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning skall visas under minst två 

veckor. Symtomen ska ha utvecklats till följd av en eller flera identifierbara 

stressfaktorer som har förekommit under minst sex månader. 

 
B. Tydligt märkbar brist på psykisk energi dominerar tillståndet. Detta kan visa 

sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid 

i samband med psykisk belastning. 
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C. Minst fyra av följande symtom har förekommit praktiskt taget varje dag 

under samma tvåveckorsperiod: 

 
1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar 
2) Markant nedsatt förmåga att hantera krav eller genomföra sysslor under tidspress 
3) Känslomässig ostadighet eller irritabilitet 
4) Sömnstörningar 
5) Påtaglig uttröttbarhet eller kroppslig svaghet 
6) Fysiska symtom såsom bröstsmärtor, hjärtklappning, yrsel, värk, ljudkänslighet eller 

magtarmbesvär 

 
D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i 

arbete, sociala sammanhang eller i andra viktiga aspekter.  

 
E. Beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans, exempelvis 

missbruksdrog eller medicinering, eller någon somatisk sjukdom/skada som 

exempelvis hypothyroidism, diabetes eller infektionssjukdom.  

 
F. Om kriterierna för depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom 

samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom endast som 

tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen 

 

2.3 Tidigare forskning  

Under denna rubrik kommer vi att presentera tidigare forskningsresultat. Den forskning 

vi har hittat har sin utgångspunkt i olika former av socialt arbete. Det forskningen har 

gemensamt är att samtliga studier belyser misstänkta orsaker till att behandlare 

utvecklar utmattningssyndrom och olika förebyggande metoder. Vi har använt oss av 

databaserna Social Science Premium Collection och Social Services Abstracts för att 

söka efter relevanta studier och forskning i ämnet.  

2.3.1 Bakgrund och orsaker 

Maslach (1998) noterade efter intervjuer med en stor grupp socialarbetare liknande 

tillstånd hos personal som hade överansträngt sig i sitt engagemang i arbetet med 

klienter. Därefter identifierade Maslach tre huvuddimensioner av utmattningssyndrom 

hos personal inom vården. Dessa är; emotionell utmattning, empatibortfall mot klienter 

och försämring av arbetsprestationen. Från början hade man uppfattningen om att 

utmattning endast uppstod inom yrken med tät människokontakt, såsom socialt arbete, 

men senare har begreppet vidgats och Maslach (1998) anser nu att tillståndet inte bara är 

begränsat till yrken med tät människokontakt utan kan förekomma i flera olika yrken. 

 
I en studie där de refererar till forskning från 90-talet, nämner de på vilket sätt stress kan 

vara förknippat med att arbeta som behandlare. De anser att det finns en stark 

uppfattning att stress är ett problem för behandlare, och att det är särskilt förknippat 

med tvetydighet i rollen, skillnader mellan ideal och arbetsuppgifter samt personliga 

sårbarhetsegenskaper hos personer som går in i yrket. Det finns en del tecken på att 

socialarbetare upplever höga stressnivåer och därmed utmattning. De anser att detta kan 

ha något att göra med diskrepansen mellan idealen om socialt arbete och vad sociala 

arbetare, eller behandlare, faktiskt gör i praktiken. Det har även påvisats att behandlare 
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har en högre psykisk ohälsa och sämre psykisk vård i jämförelse med 

normalbefolkningen. Organisatoriska faktorer som har identifierats som bidragande till 

utmattningssprocessen för socialarbetare innefattar rollöverblick, rollkonflikt, 

jobbutmaningar och autonomi i arbetet. (Lloyd, King & Chenoweth, 2002) 

 
Lloyd, King & Chenoweth (2002) nämner att socialt arbete är ett yrke som syftar till att 

förbättra den sociala funktionen genom att erbjuda praktisk och psykosocial hjälp till 

personer i nöd. Det accepterade synsättet hos behandlare är att många av deras 

svårigheter är kopplade på olika sätt till deras sociala, ekonomiska och politiska status i 

samhället. Drastiska förändringar i samhällets förväntningar och resurser har gjort det 

svårt för behandlare att arbeta inom denna referensram. Det kan då leda till en skillnad 

mellan idealen om socialt arbete och deras förväntade föreställningar om sina roller. Det 

framgår även att behandlare som sagt upplever en hög grad av tvetydighet och 

rollkonflikt. Med förändringar i organisationsstrukturen verkar det som att behandlare 

inte kan använda de färdigheter som de lärt sig, på grund av andras motstridiga 

rollförväntningar på dem. Deras yrkeskoncept har undergrävts och de har konfronterats 

med etiska dilemman om hur man bäst möter klienternas behov inom ramen av 

riktlinjer. Behandlare har förväntats ta itu med klienternas situation med minskad 

autonomi och minskade resurser.  

 
I en studie från Statens Institutionsstyrelse (SiS), skriven av Jeanneau (2002) undersöks 

sambandet mellan olika faktorer som kan leda till utmattning bland personal på SiS och 

andra vårdmiljöer. De har utgått från de tre huvuddimensioner som jag nämnt ovan att 

Christina Maslach har delat upp utmattning i. SiS rapporterar att de vanligaste av de tre 

huvuddimensionerna för utmattning yttrar sig i emotionell utmattning och 

empatibortfall, eller ‘’depersonalisering’’ som de valde att benämna det som. 

Depersonalisering är vanligt förekommande bland personal på SiS-hem och innebär att 

personalen blir så trötta och utarbetade att de har en tendens att betrakta klienterna som 

opersonliga objekt och att behandla dem ovänligt och kyligt.  

 

2.3.2 Konsekvenser  

När en behandlare blir utmattad kan det leda till att det uppstår olika typer av problem. 

Det som är vanligast är att man blir sjukskriven från jobbet ett tag, vilket i sin tur leder 

till ännu fler problem, både ekonomiska problem och för klienter och kollegor. En 

studie skriven av Oser, Biebel, Pullen & Harp (2013) lyfter fram orsaker, konsekvenser 

och förebyggande metoder för utmattning bland behandlare genom en undersökning av 

utmattade behandlare inom missbruksvård. Resultaten dem fick fram är intressanta att 

lyfta fram, trots att det inte rör sig om svenska behandlare. En tydlig konsekvens av 

utmattning bland behandlare är att klientens rehabilitering kan bli långsammare eller 

motarbetas. Många som var med i studien uppgav att klienter är duktiga på att 

uppmärksamma när behandlare inte är engagerade och det kan skada klienten och 

behandlarens relation. Ytterligare en konsekvens som en del deltagare i Oser, Pullen & 

Harp (2013) studie lyfte fram, var att byta jobb. Många uppgav att förändringar i arbetet 

kan hjälpa, såsom att byta position inom organisationen eller att lämna fältet helt. Det 

alla deltagare var överens om var att utmattningssyndrom kan förebyggas på olika sätt, 

genom kollegornas och handledares support och genom att ta hand om sig själv.  
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2.3.3 Förebyggande metoder och faktorer 

Maslach & Goldberg (1998) tar i en studie upp olika tillvägagångssätt för att förebygga 

utmattningssyndrom, och vi nämner ett par som vi tycker är viktiga och relevant utifrån 

vår studie. De väljer att dela upp och sammanfatta metoderna i två olika kategorier; 

personcentrerade och situationscentrerade strategier. Enligt Maslach & Goldberg 

(1998) är det tydligt att många av de rekommenderade metoderna för att förebygga 

utmattningssyndrom faller inom kategorin att förändra någonting hos personen i fråga. 

Trots att det finns många olika faktorer som spelar in, är det vanligaste argumentet att 

individen spelar en mer central roll för förebyggandet av utmattningssyndrom. Ett citat 

som sammanfattar det som författarna menar; ‘’Burnout is not caused by a stressful 

work environment alone, but more importantly, by the individuals workaholic response 

to that environment.’’ (MacBride (1983) i Maslach & Goldberg, 1998). De menar också 

att oavsett vad källan till utmattningen är, är det ofta sannolikt att det är personens 

ansvar, inte organisationens att göra någonting åt problemet.  

 
MacBride (1983) i Maslach & Goldberg (1998) menar att, trots att organisationer kan 

och borde ta ansvar för stresshantering inom arbetsplatsen, är det opassande och 

orealistiskt för individuella anställda att avsäga sig allt ansvar för att komma till rätta 

med utmattningssyndrom. Anställda bör ha ansvar för att erkänna stress hos sig själva 

och att ta lämpliga steg för att reducera och/eller hantera den stressen. Maslach & 

Goldberg (1998) nämner att det finns flera olika kategorier inom individuella 

preventionsstrategier. Några av dem riktar sig mot personens relation till arbetet, 

förändringar inom arbetsmönster, utvecklingen av förmåga att förebygga och hantera 

stress, och användning av sociala resurser. Andra strategier fokuserar på att stärka 

personens inre resurser som i sin tur gör personen mer flexibel till effekter av arbetets 

stressfaktorer och därmed utvecklar en mer lugn livsstil med förbättring av hälsa och 

självkännedom. Däremot förklarar Lloyd, King & Chenoweth (1992) att det är viktigt 

med stöd från andra anställda på organisationen. De uppger att emotionell support från 

chefer, handledare och kollegor är förknippad med lägre nivåer av utmattning, 

jobbrelaterad stress och psykiska problem.  

 
Barck-Holst, Nilsonne, Åkerstedt och Hellgren (2017) från Karolinska Institutet i 

Stockholm har en publicerat en studie där det framgår att kortare arbetsdagar för 

socialarbetare har minskat stress och utmattning, och därmed minskat 

sjukskrivningarna. Detta stämmer överens med en av basrekommendationerna som 

Maslach & Goldberg tar upp för förebyggande av utmattning, vilket är att arbeta 

mindre. Detta kan tas i form genom att reducera hur många timmar man jobbar per 

vecka. I andra fall är förslaget att sakta ner tempot då utmattningen från början börjar 

yttra sig, istället för att skifta till att jobba hårdare än någonsin som det oftast kan bli. 

Andra faktorer på detta tema inkluderar att ta regelbundna pauser från jobb och att 

undvika övertid. En liknande rekommendation handlar inte om mängden jobb, utan 

istället att försöka hitta en balans mellan arbetet och sitt privatliv. Maslach & Goldberg 

(1998) nämner också hur viktigt det kan vara att utveckla kunskap om förebyggande 

stresshantering. Målet med dessa strategier är att reducera effekten av olika 

stressfaktorer, inte genom att förändra stressfaktorerna i sig, utan att ändra hur en 

individ reagerar på dem. I många strategier använder man sig av kognitiv 

omstrukturering exempelvis genom att minska på förväntningarna, tolka om orsak till 

människors beteenden, tydliggöra värderingar och hitta nya mer realistiska mål som 

man ska sikta mot. Denna typ av kognitiv omstrukturering kan också resultera i att man 

skapar ett nytt perspektiv på sin roll i arbetet. Andra preventiva strategier som Maslach 

& Goldberg (1998) och även Socialstyrelsen (2003) tar upp är samtalsbehandling, vilket 
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involverar att man delar med sig av emotionella upplevelser och känslor och pratar ut 

om källan till frustrationen eller stressen.  

 
Andra strategier för att förebygga utmattning som nämns i studien av Maslach & 

Goldberg (1998) och även Socialstyrelsen (2003) är exempelvis att utveckla en mer 

avslappnad livsstil. Det finns flera olika tekniker för att reducera stress och uppnå ett 

tillstånd av lugn. Detta kan man göra genom meditation, massage eller varma bad. 

Några strategier för att slappna av är menade att användas på jobbet, medan andra 

metoder fokuserar på hur man ska slappna av efter en lång dag på jobbet. En avslappnad 

livsstil inkluderar också positiva intressen i fritidsaktiviteter som inte är jobbrelaterade. 

Att använda sig av avspänningsmetoder för att bidra till en avslappnad livsstil tas upp 

av Socialstyrelsen (2003) och de menar att de metoderna verkar ha positiva effekter. 

Dessa metoder innefattar mentala, muskulära och meditativa metoder. Socialstyrelsen 

refererar till en studie genomförd av Carrington (1994) och Bruning & Frew (1995) som 

visade att meditativa metoder var effektiva och visade bättre resultat än muskulär 

avspänning, och även att metoderna var med populärare och mer förekommande. De 

meditativa metoderna innefattar ofta andningsövningar i kombination med mental 

fokusering på ljud eller mantran, det vill säga positiva ord och meningar som ofta 

upprepas. Vid de muskulära avspänningsmetoderna läggs vikten på att spänna valda 

muskler för att därefter avspännas. Meningen är att kunna skilja på avspända och spända 

muskler.  

 
Socialstyrelsen (2003) rekommenderar bortsett från avspänningsmetoder också fysisk 

träning och refererar till studier som visat att det finns ett tydligt samband mellan 

träning och minskad ångest, därmed mindre risk för utmattning. Klienter med mental 

utmattning som regelbundet utövar fysisk träning har beskrivit ett ökat välbefinnande 

och minskad upplevelse av stress, dock finns det ingen vetenskaplig dokumentation som 

stöd för att fysisk träning har en positiv effekt specifikt vid utmattningssyndrom, men 

det är värt att nämna då psykisk ohälsa som ångest och stress ofta går hand i hand med 

utmattning. I studien av Maslach & Goldberg (1998) rekommenderas förbättring i hälsa 

som en strategi för att förebygga utmattning, där de nämner det viktiga i fysisk 

kondition och bra hälsa, och menar att det skyddar mot utmattning. De flesta förslag för 

att förebygga utmattning inkluderar kost och träning i kombination med andra 

strategier.  

 
Grunden för denna uppsättning av rekommendationer är att människor måste utveckla 

en bättre förståelse för sin personlighet, sina behov och motiv, och att en sådan 

förståelse kommer att skänka insikt till varför de är i riskzon för utmattning. Med 

självkännedom som utrustning har man möjlighet att förändra sig själv och sättet att 

hantera sitt arbete på och följaktligen kommer man att ha mindre risk att bli utmattade 

på jobbet. De olika teknikerna för självkännedom kan innebära att reflektera över sina 

eventuella narcissistiska behov, som exempelvis att deras önskan att bli uppskattad kan 

leda till överansträngning och effekterna av sina erfarenheter inom familj, exempelvis 

hur upplevelser inom familjen kan forma omedvetna förväntningar som kan yttra sig på 

jobbet. Man måste även justera sina orealistiska personliga förväntningar och reducera 

sina egna inre stressfaktorer. (Maslach & Goldberg, 1998) 

 
Maslach & Goldberg (1998) uppmärksammar, som vi nämnt tidigare, att det finns två 

olika kategorier när det gäller att förebygga utmattningssyndrom. De anser att relevant 

litteratur om ämnet påvisar att det är betydligt mindre uppmärksamhet som riktas till 

situations- och organisationsstrategier för utmattningssyndrom, detta är också någonting 
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vi själva upptäckt när vi sökt information kring ämnet. Maslach (1998) tror att 

anledningen till det kan vara att människor har en uppfattning om att arbete ska vara 

påfrestande för att det är stress som motiverar människor till att arbeta hårdare och mer 

effektivt, och det verkar som att synsättet kvarsitter än idag. Hon anser dock att detta 

kan stämma när det gäller arbeten där kvantitet går före kvalitet. Däremot när det gäller 

prestationer som involverar relationer med människor, där kvaliteten på prestationen är i 

fokus, vilket socialt arbete innefattar, kan hög stress ha skadliga effekter på både 

behandlaren, och klienten. Hon anser därför att man behöver forska mer kring hur 

organisationer kan ha en del i att förhindra utmattningssyndrom. Maslach (1998) uppger 

att på en situationsscentrerad nivå fokuserar strategierna på sätt att stärka 

arbetsupplevelsen. Exempelvis kan det vara att anställda får vara delaktiga i att säga vad 

de tycker i deras policybeslut. Detta ger anställda en känsla av kontroll över deras 

arbete. På en del arbetsplatser brukar man i första hand modifiera stressfaktorer på 

arbetsplatsen, då meningen är att förhindra att fler stressrelaterade incidenter sker.  

 

2.4 Syfte och frågeställningar  

 
Syftet med vår studie är dels att belysa behandlares erfarenheter av 

utmattningssyndrom, och dels vilka faktorer behandlare själva anser kan vara 

betydelsefulla för att förebygga utmattningssyndrom både hos sig själva och sina 

kollegor på två olika HVB-hem.  

 
Våra frågeställningar:  

 
• Vilka erfarenheter och upplevelser har behandlare och kollegor av stress och 

utmattningssyndrom? 

• Vilka faktorer relaterade till individ och organisation anser behandlare bidrar till 

utmattningssyndrom? 

• Vilka faktorer anser behandlare vara betydelsefulla för att förebygga 

utmattningssyndrom?   

 

2. Teoretiska perspektiv 

3.1 Human Service Organization 

En antologi om människovårdande och behandlande organisationer skriven av 

Leppänen, Jönssön, Petersson & Tranquist (2006) förklarar vad som kännetecknar dessa 

organisationer som vi eventuellt kommer att arbeta i. Under 1900-talet skiftade 

arbetslivet i Sverige från betoning på materiell produktion till arbete med människor. 

Exempel på människovårdande verksamheter kan vara vården, omsorgen och 

behandling. Vi väljer att inrikta oss på behandling. Inom dessa verksamheter utför man 

större delen av arbetet i direkta möten med klienter. Det arbete som utförs inom dessa 

verksamheter och de olika organisationerna kan delas in i tre olika kategorier. Dessa är 

people-processing (kategoriserande), people-sustaining (upprätthållande) och people 

changing (förändrande). Dessa organisationer ägnar sig i huvudsak åt att förhindra att 

en klient försämras i något avseende och karakteriseras av att de strävar efter förändring 

hos en individ eller att lära klienten något.  
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Grunden för arbete med människor är att den anställde befinner sig mellan två 

verkligheter, organisationen och klienterna. Arbetet utförs inom ramen för ett par 

riktlinjer eller villkor som skapats av organisationen. Det är organisationen som 

bestämmer vilka mål som ska vara styrande för verksamheten och vilka resurser och 

medel man ska använda sig av. Organisationen anställer socialarbetare eller behandlare, 

utbildar dem, avlönar dem, ger dem resurser och instruktioner att använda i arbetet med 

klienter. Arbetet utförs i samspel med klienter som har olika slags problem, och de har 

önskningar och ställer krav på behandlare. Behandlare behöver alltså möta klienterna 

ansikte mot ansikte och hantera den mångfacetterade verklighet som ofta uppenbarar 

sig. Behandlare behöver på olika sätt få de två verkligheterna att samverka. (Leppänen, 

Jönssön, Petersson & Tranquist, 2006) 

 
Hasenfeld (2010) pratar om hur komplext människovårdande organisationer blivit under 

de senaste decennier. Det som skett är att den demografiska profilen blivit dynamisk 

och varierad. Organisationer behöver idag ändra sin service och utveckla nya typer av 

stöd för att kunna möta kraven från människor av olika etniska, kulturella och religiösa 

bakgrunder samt olika åldersgrupper, alternativa familjestrukturer och olika typer av 

livsstilar. Det finns en hel del aspekter att tänka på inom människovårdande 

organisationer när det gäller klienter samtidigt som man behöver hålla sig innanför 

organisationens riktlinjer och regler. Dessa organisationer behöver också anpassa sig till 

teknologiska förändringar, som exempelvis utveckling inom medicinen. Det finns även 

en ökad förväntning på att människovårdande organisationer bör anta praktiker baserade 

på evidensbaserad forskning. Hasenfeld (2010) tar även upp att det är vanligt att 

personal inom dessa organisationer drabbas av utmattningssyndrom. 

 
Detta är av intresse för oss och relevant för uppsatsen då det är människovårdande 

organisationer behandlare arbetar i, och förändringar och problem som uppstår i dessa 

påverkar både behandlare och klienter vi kommer att arbeta med, samt våra kollegor och 

organisationen. Vi kan också referera till människovårdande organisationer när vi pratar 

om utmattningssyndrom, då det är inom dessa yrken det är vanligast. Det är också 

intressant att undersöka om det finns någon koppling mellan komplexiteten och 

dilemman som kan uppstå i människovårdande organisationer och utmattningssyndrom. 

 

3.2 Street-Level Bureaucracy/Gräsrotsbyråkrati  

Michael Lipsky är en amerikansk professor och statsvetare. 1980 föddes hans teori, på 

svenska gräsrotsteorin. Han utvecklade teorin för att kunna analysera den 

arbetssituation som anställda som arbetar med direktkontakt med medborgare befinner 

sig i. Lipsky menar att gräsrotsbyråkraterna innefattas av dem som utför själva arbetet, 

som socialarbetare, poliser, läkare, mfl. Det är de som har den direkta kontakten med 

klienten eller patienten, att det är de som interagerar med klienten. 

Människobehandlande organisationer kallas de organisationer som arbetar med 

människor som råmaterial och strävar efter att motivera förändring hos en individ, och 

det är i dessa organisationer som gräsrotsbyråkrater och socialarbetare ofta arbetar i. 

Lipsky pratar också om att socialt arbete handlar om att både kontrollera och hjälpa 

människor. Han menar att den dubbla rollen som innebär både stöd och kontroll kan 

skapa dilemman i yrkesrollen. I utbyte mot att hjälpa klienter kräver gräsrotsbyråkrater 

vissa beteenden av dem i gengäld. Det kan bli problematiskt då dessa organisationer 

ofta har en färdig struktur som ska följas men som inte alltid är anpassad till 

individbaserat arbete.  
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Vi har använt gräsrotsbyråkrati som grundteori i vår studie och vi får bekräftat av våra 

respondenter att det är den som är mest relevant. De behandlare vi har intervjuat är 

gräsrotsbyråkrater och vi författare kommer i framtiden också att vara det. 

Organisationer som vi kommer att arbeta i har vanligtvis en policy och riktlinjer som de 

har som bas och som ska kunna användas på alla klienter i systemet. Ett problem 

uppstår då dessa riktlinjer av många anledningar inte alltid kan appliceras på alla 

enskilda individer som söker stöd eller vård. Som Lipsky (2010) skriver pendlar 

gräsrotsbyråkrater mellan två roller, där de å ena sidan ska förhålla sig till de olika 

riktlinjerna som ska följas i verksamheten, samtidigt som de ska uppfylla de krav som 

ställs av klienterna. Denna dubbelsidighet kan vara en stor stressfaktor för behandlare 

och annan personal inom det sociala blocket och därmed en av anledningarna till att 

man kan bli sjukskriven för utmattningssyndrom. Vi anser att gräsrotsbyråkratin är en 

stor del i arbetsteorin i behandlingsvärlden och är därmed relevant för vår studie.   

 

4. Metod  
I metoddelen kommer vi att gå igenom hur vi gått tillväga med vår studie. Denna delen 

innefattar beskrivning av vilken metodologisk utgångspunkt vi utgått ifrån, våra 

tillvägagångssätt, hur vi genomfört våra intervjuer, vilka riktlinjer vi förhållit oss till 

samt en tydlig redogörelse för våra val av respondenter och institutioner och hur vi gick 

tillväga med bearbetning och analys. En närmare beskrivning av våra respondenter 

återfinns i den inledande delen av resultatet.  

 

4.1 En hermeneutisk utgångspunkt 

Studiens utgångspunkter är empiriska då vi har letat data till uppsatsen via 

undersökningar av behandlarnas verklighet, deras och våra sinnesintryck och deras 

erfarenheter gällande våra frågeställningar. Vårt val av metodologisk utgångspunkt blev 

den hermeneutiska forskningstraditionen med en hermeneutisk ansats då vi ansåg att 

våra frågeställningar inte kunde besvaras på samma sätt varken via enkät eller 

kvantitativa studier.  

 
Hermeneutiken accepterar och förstår relativistiska tankegångar. Hermeneutiken utgår 

utöver empiri och logik, även från att de fem sinnenas iakttagelser och den logiska 

analysen är en viktig kunskapskälla. Empati och inkännande är grunden för 

hermeneutiken. Det handlar om att inte bara sträva efter att begripa intellektuellt, utan 

att även förstå. När det handlar om att förstå människor, människors handlingar och 

resultatet av dessa är den hermeneutiska tolkningen viktig. (Thurén, 2007) Det var 

viktigt för oss att använda oss av den tolkningen då ämnet och våra frågeställningar bäst 

besvarades genom att vi får fram exakta känslor och respondenternas upplevelser som 

dem är. Vår frågeställning handlar om respondenternas upplevelser, och därför räcker 

det inte att bara tolka informationen, utan man behöver kunna förstå för att det ska bli 

rätt.  

 
Vi startade med att välja ett aktuellt men likväl intressant ämne för oss framtida 

behandlare. Därefter skrevs en projektplan där tillvägagångssätt, frågeställningar och 

intervjuguide med frågor för att besvara våra frågeställningar skapades. Då vårt syfte 

innebar att ta reda på vilka faktorer som bidragit till att utmattningssyndrom ökat bland 
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behandlarna och vilka faktorer som kan förebygga det krävdes det att vi gjorde en 

kvalitativ intervju och tolkade det som sas och informationen vi fick fram genom andra 

källor ur en hermeneutisk synvinkel. Vi behövde få fram erfarenheter, och förståelse för 

de utmattade och vad som påverkat dem, och därför behövdes en tolkning som är 

inriktad på att förstå människor, känslor och upplevelser. Även för att hitta 

förebyggande faktorer till utmattningssyndrom krävs förståelse för människan och vad 

som gör att människor utvecklar exempelvis motivation, eller känner utmattning, 

depression och glädje. Vårt val att använda oss av en kvalitativ intervju och att tolka 

informationen vi fick ur en hermeneutisk synvinkel gav oss en bred förståelse och 

gjorde att vi kunde utvinna mycket information till vår uppsats. 

4.2 Kvalitativ forskning 

En kvalitativ forskning uppfattas enligt Bryman (2011) som en forskningsstrategi som 

oftast lägger vikt vid ord. Framförallt lägger kvalitativa ansatser stor vikt vid att förstå 

människor. Då våra frågeställningar bäst besvaras utifrån deltagarnas perspektiv är 

kvalitativ forskning den metoden som är mest lämplig för vårt arbete. För att få svar på 

våra frågeställningar och syfte är den kvantitativa metoden inte lämplig då det är 

känslor och upplevelser vi behöver ha fram, och inte siffror. 

 
Vi har alltså använt oss av de sex steg som Bryman (2011) beskriver ingår i en 

kvalitativ undersökning;  

 
• Steg 1. Generella frågeställningar. 

• Steg 2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner. 

• Steg 3. Insamling av relevanta data. 

• Steg 4. Tolkning av data. 

• Steg 5. Begreppsligt och teoretiskt arbete. 

• Steg 6. Rapport om resultat och slutsatser.  

 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervju som ett verktyg 

som används för att förstå världen från intervjupersonernas perspektiv, utveckla mening 

från deras erfarenheter och upplevelser, och avslöja deras levda värld som den var innan 

man blandade in de vetenskapliga förklaringarna. Ett kraftfullt och etiskt neutralt sätt att 

producera kunskap om den mänskliga situationen är just genom intervjuer.  

4.3 Urval 

Bryman (2011) hävdar att kvalitativa forskare vanligtvis använder sig av målstyrda, 

eller målinriktade urval och rekommenderar detta för kvalitativa forskningar. Detta 

innebär att man försöker skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. 

Det betyder att forskaren gör sitt urval utifrån en önskan att intervjua personer som är 

relevanta till problemformuleringen. Det vill säga, målinriktade urval innebär att man 

väljer ut enheter, individer, organisationer, dokument, osv som direkt hänvisar till det 

syfte och frågeställningar man har formulerat. Urvalet i kvalitativ forskning görs 

normalt på två olika nivåer. Man väljer först urval av olika grupper eller organisationer. 

Därefter följer urval av respondenter, där man ur dessa grupper väljer vilka som ska 

vara en del av intervjun. Då dessa respondenter ter sig lika med andra behandlare runt 

om i landet anser vi att det i viss mån kan vara överförbart på andra behandlares 

arbetssituation.  
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Vi använde oss av detta urval inför att hitta respondenter och frågor till intervjun som 

direkt kunde kopplas till vår problemformulering. Eftersom vi ägnar oss åt att ta reda på 

vad behandlare har för erfarenheter av utmattningssyndrom, har vi därför intervjuat 

behandlare på olika HVB-hem. De två institutionerna som intervjuerna genomfördes på 

ligger i en mellanstor ort i Sverige. Båda institutionerna är kommunalt ägda och går 

under benämningen HVB-hem (hem för vård och boende) för ungdomar. Kriterierna för 

mottagande av klienter är samma på båda hemmen. De tar emot både flickor och pojkar 

i åldrarna 15-21 med problematiken normbrytande beteende som kan vara 

narkotikamissbruk, kriminalitet, allvarlig skolk, självskadebeteende och/eller 

utagerande beteende. En av oss har erfarenhet av liknande arbete och med samma 

målgrupp som dessa två institutioner, och därför tänkte vi att just dessa två hemmen 

skulle passa oss bra.  

 

Arbetsgruppen som vi har intervjuat har en blandad och bred kompetens. I gruppen 

finns det behandlare med utbildningar som socionom, beteendevetare, undersköterskor, 

psykologer, lärare, fritidsledare, kuratorer, folkhälsovetare, behandlingsassistenter, 

behandlingspedagoger och behandlingssekreterare. Det finns även behandlare som 

endast har gymnasiekompetens och ingen eftergymnasial utbildning alls. Vi väljer att 

benämna alla dessa som behandlare i denna studien. Flertalet har gått utbildningar som 

innefattar miljöterapi, familjeterapi i olika steg, traumaterapi, KBT, HAP, ÅP, ACRA 

och MI. De flesta i arbetsgruppen genomgår även ESTER-utbildning som sker under en 

heldag på ett stort universitet i Sverige.  

 
Vi började med att maila missiv 2 (bilaga 2) till de två institutioner vi ville besöka. Efter 

att vi fått kontakt både via mail och telefon delades missiv 2 (bilaga 3) ut till de 

respondenter som skulle delta i studien. Båda missiver innehöll kontaktuppgifter till oss 

som vi valt att inte ha med i studien. Därefter höll vi kontakt via mail och telefon och 

intervjudatum bestämdes tillsammans med de två institutionernas biträdande 

enhetschefer. Vi har intervjuat tre olika behandlare på två olika boenden, totalt 6 

personer. Vi intervjuade både män och kvinnor som dagligen arbetar som behandlare. 

Målet var att även intervjua behandlare både med och utan akademisk utbildning för att 

se om svaren skiljer sig enligt tidigare forskning och det har vi lyckats med.  

 

4.4 Datainsamling 

Vi har som insamlingsmetod valt en semistrukturerad kvalitativ intervju eftersom det 

passade våra frågeställningar bäst och för att vi genom denna metod kunde få svar på 

behandlarnas egna erfarenheter och upplevelser. Denna metoden gav även utrymme för 

följdfrågor vilket gav mer information. Här fick vi höra berättelser där behandlarnas 

egna upplevelser, känslor och erfarenheter spelade stor roll. 

 
Bryman (2011) uppger hur en semistrukturerad intervju går till. I en sådan intervju har 

man en lista på teman som ska beröras, detta kan man även kalla intervjuguide. Det som 

karaktäriserar en kvalitativ semistrukturerad intervju är att respondenten själv har stor 

frihet att utforma svaren på sina egna villkor och på sitt eget språk. Frågorna som man 

tagit fram i intervjuguiden behöver inte ställas i den ordningen man från början bestämt 

och frågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas som en följdfråga till något 

respondenten har sagt. Man kan även ställa frågor man kommer på under tiden som inte 

från början finns med i intervjuguiden (Bryman, 2011). Innan intervjuerna hade vi 

telefonkontakt med enhetschefen och talade om för hen hur vi hade tänkt oss 

intervjuerna och vilka vi ville intervjua. Enhetschefen lovade att hen skulle göra sitt 
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bästa för att ge oss rätt förutsättningar för våra intervjuer. Vår intervjuguide innehöll 

bara öppna frågor som vi använde som grund (se bilaga). En sådan intervjuprocess är 

alltså väldigt flexibel, vilket vi tyckte passade vårt syfte och våra frågeställningar bäst. 

Med öppna frågor och plats för följdfrågor behövde vi inte ha lika många frågor från 

början. Vi använde även oss av en del uppföljnings- och tolkningsfrågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014) men flera responder talade fritt så många frågor fick vi svar på utan 

att vi ens behövde ställa dem. En annan fördel med öppna frågor, som Bryman (2011) 

uppger är att respondenten inte tvingas svara med intervjuarens ordval, utan kan svara 

med hjälp av sina egna ord. Detta är viktigt då vi får fram respondentens bild av 

verkligheten.  

Innan den första intervjun gjorde vi pilotintervjuer på en av våra tidigare praktikplatser. 

Pilotintervjun påverkade inte vår slutgiltiga utformning av intervjuguiden men däremot 

hjälpte den oss att känna oss mer självsäkra både på oss själva och på våra frågor. Vi 

fick bra respons av våra pilotrespondenter. och fick praktiska tips om hållning, tonläge 

och kroppsspråk.  

 
När man utformar en intervjuguide av kvalitativ karaktär finns det en del saker man ska 

tänka på, och dessa har vi förhållit oss till. De grundläggande råd som Bryman (2011) 

ger är följande: 

 
• Man bör skapa en viss ordning mellan de olika teman man vill beröra i 

intervjun, men man bör även vara beredd på att behöva korrigera ordningen 

under intervjuns gång. 

 

• Man bör undvika att göra frågorna allt för specifika och istället formulera 

frågorna på ett sätt som underlättar svaren.  

 

• Man bör använda ett språk som är begripligt och passar intervjupersonerna, 

och tänka på att inte ställa ledande frågor. 

 

• Man bör fråga intervjupersonerna om bakgrundsfakta, exempelvis kön, ålder 

och om positionen den har i organisationen. Detta är viktigt för att kunna sätta 

in deltagarnas svar i ett sammanhang.   

 

Det finns även en del praktiska detaljer som man ska tänka på innan genomförandet av 

intervjun. Enligt Bryman (2011) kan det vara bra att vara bekant med respondentens 

miljö. Vi har båda erfarenhet av att arbeta som behandlare och på institutioner som 

liknar dem vi har besökt. Författaren uppger även att man ska förbereda sig inför 

intervjun utifrån Kvale & Brinkmanns (2014) kriterier för en framgångsrik intervjuare. 

Denna listan har varit användbar och relevant inför vår intervju. Vi kommer att ta upp 

en del punkter som vi tycker är viktiga och som vi försökt förhålla oss till när vi 

förberedde oss inför intervjuerna. De nämner att det är viktigt att vara insatt, det vill 

säga att man känner till intervjuns fokus. Man skall försöka vara strukturerad, beskriva 

syftet med intervjun, inleda den samt avrunda, och till sist fråga om intervjupersonen 

vill ställa några frågor. Man skall vara tydlig och ställa korta, enkla och begripliga 

frågor. Man ska tänka på att visa hänsyn och ge respondenten tid att tänka efter och låta 

dem tala till punkt. Man ska lyssna uppmärksamt på det som sägs, visa intresse och ha 

en empatisk inställning. Det är också viktigt att man är balanserad, att man inte säger för 

mycket men inte heller för lite. Säger man för mycket kan det leda till att respondenten 

blir passiv, och säger man för lite kan de få ett intryck av att svaren är fel. Till sist är det 

viktigt att vara etiskt medveten, det vill säga att se till att respondenten får reda på vad 
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undersökningen går ut på och att det som sägs kommer att vara anonymt och behandlas 

konfidentiellt.  

 
Enskild plats och tillräckligt med tid fanns åsidosatt för ändamålet just för att inte störa 

och stressa respondenterna i onödan. När vi genomförde intervjuerna använde vi oss av 

en inspelningsapp. Därefter transkriberade vi de inspelade intervjuerna till text. Tanken 

var att intervjua behandlarna vid olika tillfällen med jämna mellanrum för att få 

möjlighet att transkribera, analysera, tolka och sammanställa varje intervju direkt. 

Intervjun genomfördes i en lugn och ostörd miljö, så att det inte skulle påverka 

inspelningen och vi fick tillgång till ett enskilt och avskilt samtalsrum på den aktuella 

institutionen. Det var meningen att intervjupersonen skulle känna sig säker att ingen 

obehörig skulle få höra det som sades under intervjun. Respondenterna fick så fort 

transkriberingen på just deras intervju var klar, läsa sin del och ge sitt godkännande, 

eller välja att stryka sitt deltagande, och i sådant fall hade det räknats som bortfall.  

 

4.5 Bearbetning och analys 

Kvale och Brinkmann (2014) föreslår ett flertal sätt för att kunna registrera och 

analysera intervjuer, vi valde inspelning och transkribering. Intervjuerna var 

semistrukturerade och vi har förhållit oss till de etiska principer som nämns under nästa 

rubrik när vi samlat in information till vår uppsats.  

 
Intervjutiderna skilde sig tidsmässigt åt, en intervju tog endast 20 minuter medan en 

annan tog nästan 90 minuter. Intervjuerna transkriberades vilket innebar att vi gjorde 

ordagranna utskrivningar av allt intervjumaterial. Kvale och Brinkman (2014) anser att 

det är en fördel att transkribera tillsammans för att kunna diskutera och analysera 

tillsammans då man under intervjun fångar upp olika saker. Trots det valde vi att dela 

upp arbetet var och för sig då vi ansåg att vi kunde spara mycket tid på det.  

 
Vi har använt oss av den allra vanligaste analysformen till vårt insamlade material, 

kodning. Detta för att vi skulle få en bra överblick över allt material. Kodning innebär 

att man letar efter viktiga och meningsbärande nyckelord för att underlätta 

sammanställningen av intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Kodningen skedde 

direkt i anslutning till transkriberingen som i sin tur skedde direkt i anslutning till 

intervjun. Allt för att underlätta för oss att komma så nära respondentens svar som 

möjligt. Vi skrev ut läste igenom transkriberingarna. Vi använde oss sedan av 

tematisering där vi med olika färgval på pennor noggrant markerade och valde ut olika 

svar och citat i olika teman. Därefter sammanställdes allt material för att sedan ta plats i 

kandidatuppsatsen.  

 
Löpande under uppsatstiden sökte vi efter material och läste tidigare forskning och 

vetenskapliga artiklar där en del krävde översättning från engelska till svenska. Vi läste 

även dessa veckor litteratur och viss statistik för att sedan sammanställa allt i skrift. Vi 

skrev en del tillsammans, men också en hel del var för sig. Vi skrev i ett gemensamt 

dokument där vi kunde lämna anteckningar och kommentarer till varandra. De delar vi 

skrev var för sig har vi korrekturläst åt varandra. 
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4.6 Etik och kvalitet 

När man har personer som deltar i ens forskning finns det vissa etiska principer som 

man bör förhålla sig till när man intervjuar deltagarna. De etiska principerna rör 

frivillighet, konfidentialitet, integritet och anonymitet. När vi har gjort våra intervjuer 

till vår forskning är det dessa principer vi har förhållit oss till. Några av dessa principer 

som man förhåller sig till i svensk forskning enligt Bryman (2011) är: 

 
Informationskravet: Detta innebär att forskaren ska informera deltagarna om 

undersökningens syfte. Man ska informera deltagarna om att det är frivilligt att delta 

och att de kan hoppa av när de vill, även informera dem om vilka moment som ingår i 

undersökningen.  

 

Samtyckeskravet: Deltagarna i forskningen har själva rätt att bestämma över sin 

medverkan. Det innebär att de exempelvis kan välja att vägra svara på en fråga om de 

önskar och de kan när som helst avbryta intervjun. Man kan även komma överens innan 

man börjar intervjun att deltagarna inom tvåveckorsperiod själva kan bestämma att den 

informationen de lämnat ska uteslutas ur undersökningen. Däremot behöver en 

minderårig föräldrars eller vårdnadshavares godkännande om den önskar medverka. 

 
Konfidentialitetskravet: Det är viktigt att alla personuppgifter om dem som medverkar i 

undersökningen behandlas med största möjliga konfidentialitet, och att man förvara 

uppgifterna om deltagarna på ett sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem.  

 
Nyttjandekravet: De uppgifter som man samlar in om deltagarna får endast användas till 

forskningen och inget annat.  

 
När det gäller etik och undersökningar som den vi har genomfört, finns det även en 

fråga om kvalitet. Ett publicerat dokument i Storbritannien av ESRC (Economic and 

Social Research Council) tar upp riktlinjerna för etiska frågeställningar. Rådet REF 

(Research Ethics Framework) beskriver ett antal principer som innebär en etiskt 

acceptabel forskning. Riktig etisk forskning är av hög kvalitet. Forskare och deltagare 

till undersökningen och forskningen måste informeras om syftet, metod, och vilka 

organisationer och personer som kommer att tänkas ha användning för resultaten. Man 

måste även informera om vad deltagandet innebär och vilka risker som kan finnas, och 

givetvis att undvika eventuella skador på deltagare. Som nämnt tidigare har etik att göra 

med att man tar konfidentialitet och anonymitet på allvar, och att deltagandet är 

frivilligt, detta gäller även när det handlar om kvalitet. (Bryman 2011) 

 
När vi har gjort våra undersökningar har vi förhållit oss till alla dessa principer så bra 

som möjligt. Vi har berättat för varje deltagare vad syftet med undersökningen är och 

förklarat så mycket vi kan om vår uppsats, så att de vet vad de går med på och vad de är 

en del av. Vi förklarade även att uppgifterna som lämnades endast kommer att användas 

i undersökningen och att anonymiteten kommer att förvaras. Vi informerade även 

deltagarna att de själva får bestämma om de inte vill svara på en specifik fråga eller inte 

och att den kan ångra sig och inte delta alls. För att vår studie ska uppnå godkänd 

kvalitet har vi också förhållit oss till REF:s principer när det gäller etiskt acceptabel 

forskning.  

 
Vi trodde att tillförlitligheten kunde påverkas om respondenterna bortfaller och av 

någon anledning inte vill eller vågar svara på våra frågor. Genom att vi tydligt verbalt 
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informerade om sekretessen kunde alla respondenter delta med ärliga svar vilket då 

höjde tillförlitligheten. Eftersom vi även hade med visst statistik, en tydlig referenslista 

och ett länkat sökschema så ger vi opponenter en möjlighet att lätt kunna läsa vidare för 

att se halten av tillförlitlighet på studiens resultat. Man hanterar kvalitet genom att 

förhålla sig till dessa olika etiska principer. Vi tänker att det går väldigt mycket hand i 

hand och lägger grund för hela arbetet.  

 
Bryman (2011) uppger att det finns en del kriterier man bör förhålla sig till när det 

gäller kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Kriterierna skiljer sig åt beroende på 

vilket typ av forskning man genomför. För den kvalitativa undersökningen är de två 

grundläggande kriterierna vederhäftighet eller tillförlitlighet och äkthet. 

Tillförlitligheten består av fyra olika delkriterier. Två av dessa är; trovärdighet och 

pålitlighet. När det gäller kriteriet som handlar om trovärdighet har vi förhållit oss till 

den genom att vi säkerställt för alla inblandade att forskningen utförts enligt de regler 

som finns, och genom att vi efter varje intervju erbjudit deltagarna att ta del av resultatet 

och uppsatsen när vi är klara. Vi har också transkriberat intervjuerna ordagrant precis 

som intervjupersonen sagt för att få fram den äkta sociala verkligheten som 

intervjupersonen beskriver på bästa sätt för att det ska vara trovärdigt och etiskt korrekt, 

och i sin tur ökar det kvaliteten på forskningen. För att kunna bedöma ett arbete utifrån 

delkriteriet pålitlighet innebär det att man skapar en fullständig och tillgänglig 

redogörelse kring alla faser i forskningsprocessen. De faserna är exempelvis 

problemformulering, val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter och analysering 

av data. Vi har i detta arbete tydligt redogjort för alla dessa faser och hur vi gick tillväga 

för att sammanställa vår uppsats.  

 

5. Resultat 
Under insamlingen av vår data besökte vi två HVB-hem i mellansverige. Dessa två 

institutioner där vi har genomfört våra intervjuer, arbetar utifrån MSMT 

(MulitSystemiskMiljöTerapi) som bygger på principer om behandlingsintegritet. De 

arbetar med korta målstyrda behandlingsinsatser (2-6 månader) med fokus på 

ungdomens beteende. En strukturerad och förutsägbar vardag är basen för att kunna 

arbeta miljöterapeutiskt. De använder sig också av MI (motiverande samtal), 

socialekologisk teori och social inlärningsteori. För att kartlägga skydds- och 

riskfaktorer hos klienten och dess nätverk använder de sig av ett strukturerat 

manualbaserat intervjumaterial som heter ESTER, där man bedömer risk- och 

skyddsfaktorer både hos klienten och dess nätverk.  

 
Vi fortsätter med en överblick av våra respondenter, vilket visar att vi uppnått vårt 

önskemål om blandad könsfördelning och respondenter med olika bakgrund och olika 

nivåer av utbildning. Respondenterna består av tre män, och tre kvinnor med åldrar allt 

från 26 år till 51 år.  

 
Respondent 1; 2-årig fritidsledarutbildning på folkhögskola. Har inte varit utsatt för 

utmattningssyndrom på denna arbetsplatsen men har det på sina tidigare. Har även 

vänner och kollegor som varit utsatta för detta.  

 
Respondent 2; Utbildad socialpedagog på högskola. Gått alla internutbildningar som 

erbjudits på alla sina arbetsplatser. Har inte varit utsatt för utmattningssyndrom men har 

både kollegor och vänner som har det.  
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Respondent 3; Undersköterskeutbildad från gymnasiet. Har tidigare arbetat på flera olika 

vårdcentraler. Har några internutbildningar via företaget. Har själv varit sjukskriven för 

utmattning på alla sina tidigare arbetsplatser och har både vänner och kollegor som har 

varit det.  

 
Respondent 4; Utbildad behandlingspedagog på folkhögskola. Arbetade tidigare inom 

skolvärlden. Gått flera internutbildningar via företaget. Har själv varit utsatt för 

utmattning och har både kollegor familj och vänner som har drabbats.  

 
Respondent 5; Utbildad behandlingspedagog på distans via folkhögskola. Har läst flera 

kurser på högskola, bland annat sociologi och psykologi. Har gått flera 

internutbildningar via företaget. Har aldrig själv varit utsatt för utmattning men har både 

kollegor och vänner som har det.  

 
Respondent 6; Utbildad socionom. Tidigare arbetat inom kommunalt boendestöd, skola 

och SiS. Har gått alla utbildningar som arbetsplatserna erbjudit. Har aldrig själv varit 

sjukskriven för utmattning men har både vänner och kollegor som har varit det.  

 
I vår undersökning hade alla respondenter på ett eller annat sätt erfarenhet av 

utmattningssyndrom, antingen genom att de själva varit utsatta eller för att någon 

familjemedlem eller kollega varit sjukskrivna på grund av just utmattningssyndrom. 

Deras upplevelser var blandade, några ansåg att utmattningssyndrom kunde bero på 

lägre utbildning, ett par på dåliga hemförhållanden och några på brister när det gäller 

arbetslivserfarenhet. Samtliga respondenter ansåg dock att stressen var den största 

risken att bli drabbad av utmattningssyndrom och att risken kunde bero på brister i den 

egna organisationen. Exempel på dessa brister inom organisationer gavs och de flesta 

var överens om att personal(o)tätheten, bristande arbetsstruktur och frånvarande chefer 

var de tre största bristerna. Vi kommer i resten av underrubrikerna i resultatdelen att 

redovisa de resultat vi har analyserat fram från svaren vi fått från våra sex respondenter.  

 

5.1 Tyngre problematik ger hårdare arbetsklimat 

En bidragande orsak till att stressen ökar bland behandlarna enligt samtliga av 

respondenterna är att arbetsklimatet på institutionerna har blivit hårdare. Detta beror på 

flera orsaker. Respondenterna uppger att klienterna blir yngre och yngre, ibland är de 

inte ens tonåringar. Ofta har klienterna som kommer in på verksamheten en väldigt tung 

problematik med avvikande beteendestörningar, grövre kriminalitet och många av dem 

har multidiagnoser och samsjuklighet. Detta innebär mycket jobb, men i samband med 

mycket jobb tillkommer andra problem. 

 

Respondenterna berättar att klienterna på verksamheten får ibland alldeles för korta 

behandlingstider, på två till sex månader då det ska gå så fort som möjligt, dels för att 

sänka kostnaderna men också för att nya klienter ska få plats på institutionerna som ofta 

är fullbelagda. Samtliga respondenter anser att detta är alldeles för kort tid för att 

komma tillrätta med de ofta svåra problem som vissa klienter har. Är inte klienterna 

drogfria så kan det ta lång tid innan de blir det och det tunga arbetet kan sätta igång. 

Respondent 6 har arbetat inom det sociala blocket i många år och säger att de korta 

placeringarna är ett problem som sätter stor press på både behandlare, klient och 

nätverk. Respondent 5 anser att det är de korta placeringarna som gör att klienterna 
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känner att de ofta kommer i kläm eftersom det inte finns tid för återfall eller andra 

misslyckanden eftersom allt ska gå så fort som möjligt. Respondenten anser att 

klienterna har tendens att projicera sin stress och ångest på behandlarna och är man 

professionell i sitt arbete så märker man inte av det men är man inte van vid det så kan 

det gå illa för både klient och behandlare när andra myndigheter och aktörer snabbar på 

processen som egentligen ska ta mycket längre tid. Detta anser samtliga respondenter är 

för att kortare placeringar ger fler placeringar. Ett tungt missbruk, ett svårt 

självskadebeteende eller ett tungt kriminellt beteende är svårt att komma tillrätta med på 

så kort tid, det är någonting alla respondenter är överens om. Det tar ofta år att komma 

tillrätta med dessa.  

 

De behandlare som har kortare arbetslivserfarenhet än andra är oftast de som stressen 

tar hårdast på då de ännu inte lärt sig att hantera den. De tar sig ofta inte tid till 

exempelvis reflektion och har svårare att lämna arbetet på arbetsplatsen utan de tar med 

sig arbetet hem efter avslutat pass och under sina lediga dagar. Detta blir ju en oerhörd 

stressfaktor psykiskt för dessa behandlare.  

 

Man får liksom aldrig backa, även om klienten flippar över. Det 

viktiga är att alltid stå kvar, det stärker relationen mellan oss och 

klienterna, även om de inte tror eller känner det just då så 

kommer de i slutändan att förstå och kanske till och med tacka 

oss. Alla som vi socialarbetare vill ju våra klienters bästa, även 

om vi inte alltid kan se till att det verkligen blir det bästa för 

klienten. Ibland är det extra stressigt tycker jag. Som till 

exempel när det blir bråk och stökigt mellan ungdomarna här 

eller när det blir tjafs och bråk mellan personal och ungdomar. 

Det händer ju rätt ofta. Många i personalen kan ta illa vid sig, de 

tar det liksom personligt. Det får man ju absolut inte göra. När 

jag utbildade mig så hade jag min praktik på ett ställe där det 

fanns många riktigt sjuka människor, tänk om jag hade tagit åt 

mig av allt de sa till mig, då hade jag nog inte orkat fortsätta 

med det här jobbet. (Citat R3). 

 
Respondent 2, 4, 5 och 6 menar också att arbetsklimatet inte bara tillhör behandlarna. 

Klienterna som är inskrivna på institutionerna är också där för att arbeta. Detta innebär 

att behandlarnas arbetsklimat i högsta grad påverkar klienterna. Respondent 4 menar att 

likaväl som klienterna projicerar sin stress på behandlarna så kan behandlarna ibland, 

oftast omedvetet projicera sin stress tillbaka.  

 
Allt ska ju gå så himla fort också, alla vill att just deras barn 

eller deras klient ska gå först och att allt ska hända direkt och så 

ska de gärna vara klara, slutat skära sig eller att de ska drogfria 

på ett par månader. Det är som om de tror att vi kan trolla, 

knäppa med fingrarna typ, och så är de omvandlade! Det är ju 

för fasen omöjligt. Det är inte en trasig cykel som ska fixas, det 

är människoliv vi snackar om här. Klart som fasen att vi blir 

utmattade, du hör ju själv vilka stora problem vi har att jobba 

med! (Citat R1). 
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5.2 Chefens närvaro och engagemangs betydelse 

Våra respondenter hade flertalet önskningar och förslag på hur man ska komma tillrätta 

med problemet med utmattade behandlare och man ska göra för att upptäcka symtom i 

god tid för att slippa sjukskrivningar. Samtliga var överens om att fler behandlare i 

tjänst samtidigt skulle underlätta arbetet för dem och sänka stressnivån i hela 

personalstyrkan. Likaså att både chefer och mellanchefer borde spendera mer arbetstid 

“på golvet”, i det nära arbetet med klienterna, i själva verksamheten och inte bara delta 

på diverse möten med skola, Socialtjänsten eller föräldrar. Detta skulle göra att de lärde 

känna alla sina behandlare bättre och att de skulle kunna se hur de jobbar med 

klienterna och stötta dem i det dagliga arbetet på ett annat sätt än idag. Respondenterna 

är säkra på att tidiga symptom skulle upptäckas mycket tidigare och man skulle kunna 

gjort något åt det i god tid istället för att vänta till det är för sent och man istället blir 

sjukskriven. Utvecklingen på arbetsplatsen hade sett helt annorlunda ut tror dem. En av 

respondenterna uppger att hen bara träffat chefen vid anställningsintervjun, första 

arbetsdagen och att de ses max en gång i veckan OM chefen är med på 

behandlingskonferensen som är en gång per vecka.  Just chefens närvaro är något alla 

tar upp i sina intervjuer och som de tror är en viktig faktor för att upptäcka 

utmattningssyndrom i tid. Alla respondenter uppger att detta är något som de helt eller 

delvis saknar på sina respektive institutioner.  

 
En sak ska ni veta! Hade alla chefer varit med oss och våra klienter i 

verksamheterna så hade inte situationer som ställer till problem uppstått 

lika ofta. Vare sig det gäller klientproblem eller problem med personal 

som blir sjuka eller inte gör det de ska göra. Så är det ju! Kolla på dina 

barn, de är små änglar när mamma och pappa är med och så fort 

föräldrarna vänder ryggen till så stökas det ner, de bråkar och kivas och 

de gör saker som de inte vill att föräldrarna ska se eller veta om. Exakt 

så fungerar människan! Vare sig man är barn eller vuxen, vare sig man 

är personal eller klient, vare sig man är chef eller inte. Så är det bara. 

Punkt slut. (Citat R6). 

5.3 Bristfällig samverkan skapar oro 

När det är så många olika typer av klienter med olika behov, svårigheter och diagnoser 

innebär det ofta att flera olika myndigheter, vårdinstitutioner och andra aktörer är 

inblandade i samma ärende och har åsikter, viljor och bestämmanderätt. Respondent 2 

uppger att många viljor, många policys och många olika regelverk gör att samarbetet 

mellan dessa aktörer inte alltid fungerar tillfredsställande. Det innebär att behandlarna 

som är de som arbetar närmast klienten ofta får ta smällarna när saker inte går eller blir 

som det är planerat och det resulterar i ett misslyckande. Ett misslyckande för klienten 

och dess nätverk, andra aktörer och för behandlaren. Respondent 2 anser att de får bära 

den tyngsta bördan näst efter klienten i dessa fall då de ofta har en bättre relation till 

klienten än vad till exempel Socialtjänsten, skola eller BUP har. Samtliga respondenter 

är överens om att det ofta är personal från andra aktörer som Socialtjänsten och skola 

som stressar upp klienterna. De andra aktörerna stressar även upp nätverket med till 

exempel familjen och de i sin tur stressar upp klienterna.  

 
Det är klart att det blir stressigt för oss där ute på golvet. Alla 

ska lägga sig i och vara med och bestämma allt hela tiden, och 

som oftast bestäms det olika saker. Och alla de här olika sakerna 

ändras nästan alltid under behandlingstiden. Det kan ju såklart 
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bero på kidsen, att de avviker, måste avgiftas eller av olika 

anledningar hamnar på SiS men oftast gör det faktiskt inte det. 

Ofta är det Socialtjänsten eller skolan eller kanske familjen som 

krånglar till det för dem. Kidsen ska genomföra en behandling 

som någon annan bestämt att de ska göra, för säga vad man vill 

om SoL-placeringar, så är det ingen unge som är här på XX 

frivilligt. Och de vill ju bara härifrån och alla runtom dem har 

höga krav på dem som vi på golvet ska hjälpa dem med, men 

ingen hjälper oss så att vi kan hjälpa dem. Däremot får vi ofta 

hjälp med att stjälpa dem! (Citat, R1) 

 

5.4 Förväntningar och faktiska arbetsuppgifter 

Några respondenter känner att det finns en stor diskrepans mellan vad som förväntas att 

en behandlare gör på sitt arbete och vad en behandlare verkligen gör i praktiken. Även 

om många andra har höga förväntningar på behandlarna, både på och utanför 

arbetsplatsen, så känner respondenterna att de gör mycket mer än vad deras 

arbetsbeskrivning kräver. Problemet anser dem är att de inte uppmärksammas utan att 

det passerar obemärkt så länge det inte händer något allvarligt på arbetsplatsen eller att 

det händer en klient eller en kollega något som räknas som tillbud. Respondent 3 och 6 

anser att de som väljer att arbeta i människovårdande yrken har en viss sorts 

personlighet. Att det inte är vilken människa som helst som klarar det eller väljer att 

arbeta i den sociala sektorn. De menar att det är människor som har det där lilla extra, 

den sanna empatin och som alltid ger allt i sitt jobb, även om det påverkar dem både 

fysiskt och psykiskt och både på och utanför arbetstid. Två respondenter uppger också 

att trots att det ofta i ett sådant här yrke kan uppstå stök och bråk mellan personal och 

ungdomar, är det en nyttig lärdom att kunna reflektera över händelsen och ta med nyttig 

kunskap från den som man kan använda i liknande situationer i framtiden.  

 

 
Det stressigaste här på XX jämfört med YY där jag jobbade 

förut är att det är så många viljor och önskningar som ska 

tillgodoses och tillfredsställas i teorin men som sedan inte 

fungerar i praktiken på grund av ekonomiska, etiska eller lagliga 

förhållanden. Därför är det också viktigt att det finns regler som 

man ska förhålla sig till, oavsett om klienten i stunden är arg och 

vill något helt annat. (Citat, R3) 

 

 
De menar att diskrepansen kan minskas om alla chefer, mellan som stora, spenderade 

mer tid i samma rum som behandlare och klienter. Att de då skulle kunna se att 

behandlare verkligen gör allt för att följa regler och policys men att det kanske inte 

alltid är möjligt när man arbetar individanpassat. Respondent 5 menar att cheferna 

skulle få en helt annan förståelse för både hur behandlarna arbetar och hur klienterna 

egentligen mår. Skulle detta ske anser respondenten att arbetsstressen kraftigt skulle 

minskas och att den personliga pressen och stressen skulle minska då man inte alltid 

skulle behöva försvara sig och sina beslut inför hela arbetsgruppen de dagar det har 

behandlingskonferens.  
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5.5 Avsaknad av rutiner och regler 

 

Alla företag, oavsett vilken bransch man är i måste man ha 

rutiner och regler som ska följas, annars funkar det ju inte. Det 

kan man tro att alla ska förstå. Men icke! Så fort det handlar om 

människor så ska alla få vara med och bestämma allt oavsett vad 

de kan eller vad de vet och både klienter och kollegor känner sig 

kränkta till höger och vänster. Här ska vi jobba med rutiner och 

regler som ska följas STRIKT, det är de de här klienterna 

behöver, RUTINER - inte kaos! Det har de ofta hemma eller i 

skolan, här ska vi hjälpa dem med att få ordning på sitt liv. När 

till och med våra chefer gör undantag förstår man att det handlar 

mer om pengar och vinster i bolaget än anledningen till varför 

man valt ett sådant här yrke. Vi ska ge dessa klienter ett 

människovärde, rätt förutsättningar så att de själva ska klara av 

att ha en dräglig vardag, och hur gör vi det? Genom att lära dem 

rutiner och visa dem hur man är en laglig samhällsmedborgare, 

absolut inte genom att stjälpa dem och bryta regler och stöka 

runt bland deras rutiner! Nä! Alla tag runt rutiner och regler bör 

bli striktare och hårdare, det tjänar vi alla på på lång sikt! Det 

lovar jag! (Citat R4). 

 

 
Det finns många regler och rutiner som inte följs men även andra arbetsmiljöfrågor 

respondenterna anser att organisationerna kan prioritera högre; arbetsrutinerna på 

institutionerna ska vara klara och tydliga och alla i personalstyrkan ska kunna dessa. På 

respondenternas arbetsplatser fungerar inte detta tillfredsställande just nu och detta är 

enligt dem ett väldigt stort problem då det skapar oerhörd stress för behandlarna, enligt 

några av respondenterna. Vidare berättar dem att det handlar om att stressen över att ta 

över skiften efter vissa behandlare pressar dem oerhört mycket. Detta då rutiner och 

regler inte alltid följs utan undantag från rutiner och regler görs alltför ofta. 

Respondenterna berättar att detta resulterar i att det blir rörigt på institutionerna och att 

klienterna kan bli stökiga och ibland helt oregerliga då de under vissa pass är vana att de 

kan göra som de vill att får precis allt som de vill ha. Det är ofta behandlare som får 

larma på vaktbolag eller polis under sådana händelser. De pratar om en oerhörd stress 

hos behandlarna dessa dagar och enda sättet att komma tillrätta med problemet är att 

organisationen inser allvaret och gör något konkret åt detta. Respondenterna uppger att 

detta är någonting som ofta tas upp på institutionernas handledningstillfällen men då 

inga chefer är närvarande under den så känner behandlarna att de inte tas på allvar då 

cheferna ofta tycker att de erfarna behandlarna klarar av att styra både klienter och 

oerfarna kollegor på ett bra sätt. De respondenterna som känner på det viset berättar att 

de har tagit upp problematiken med både arbetsledare och chefer men inte fått någon 

direkt respons.  

5.6 Organisationens eller individens ansvar? 

Samtliga respondenter diskuterar kring organisationens ansvar för att förebygga 

utmattningssyndrom. De anser att det finns en lika stor del av ansvaret som ska läggas 

på individen samtidigt som det finns lika stort ansvar som läggs på organisationen, och 

att organisationen bör göra mer än de redan gör för att personal ska vara friska, 
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hälsosamma och göra ett bra arbete. Det är intressant då tidigare forskning mestadels 

pratade om personcentrerat ansvar och att det i vissa fall kan vara opassande att anta att 

organisationen ska lösa problemet. Flera respondenter anser att det riktiga 

huvudansvaret ligger hos organisationen. De anser att det är din arbetsgivare som i allra 

första steget ska rekrytera rätt behandlare och sedan i flera steg se till att alla 

organisationens anställda får så bra förutsättningar som möjligt för att kunna klara av att 

sköta sitt dagliga arbete. Detta kan de bland annat göra genom att se till att de anställda 

får ett bra arbetsschema med långa återhämtningsperioder och att de prioriterar en bra 

arbetsmiljö med utbildade och trygga kollegor.  

 

’’Det är viktigt att komma ihåg att på en arbetsplats är dina 

kollegor framtagna av din arbetsgivare. Det är deras ansvar att 

sätta ihop en personalgrupp med relevant utbildning och 

erfarenhet, och se till att alla gör sitt jobb och att alla klarar av 

förväntningarna som sätts på en.’’ (Citat, R2) 

5.7 Utbildad och erfaren personal skapar trygghet 

Våra respondenter har alla olika utbildningsbakgrund, alla är inte utbildade inom 

behandling i sig, men alla har någon form av utbildning i människovårdande yrken. 

Flera respondenter berättar att de har kollegor utan någon som helst utbildning och att 

några till och med saknar gymnasiekompetens. Det påverkar såklart de behandlarna utan 

utbildning men också de med utbildning blir drabbade då de outbildade ofta projicerar 

sin okunskap och sin osäkerhet på de som har utbildning och mer erfarenhet. Detta 

skapar en stor stress i arbetsgruppen och respondenterna anser att detta kan stoppas 

genom att man endast anställer behandlare med relevant utbildning. Detta är ett problem 

som ofta har tagits upp, både i personalgruppen men också med chefer. Anledningen till 

att det blir såhär enligt de respondenterna är att många utbildade och erfarna är 

utmattade och att de nyutbildade ofta söker sig till något lättare behandlingsarbeten än 

just HVB-hem för ungdomar, som till exempel på kommunens boendestöd eller i 

skolvärlden. 

 

De sex respondenterna upplever utbildningens påverkan på arbetet och individen olika. 

Här visar det sig att de respondenter som inte har någon universitetsutbildning (1,3 och 

4) då de själva anser att de utför sitt arbete lika bra som de som har en högre utbildning. 

De tre respondenter som har universitetsutbildning (2,5 och 6) finner det ytterst relevant 

och tycker själva att de utför sitt arbete på ett bättre och ett mer socialpedagogiskt sätt 

än de som inte har högre utbildning. De tre respondenter som inte ansåg att högre 

utbildning var relevant är också de tre respondenter som har varit sjukskrivna för 

utmattningssyndrom. Enligt en repsondent är de behandlare som har kortare 

arbetslivserfarenhet än andra oftast de som stressen tar hårdast på då de ännu inte lärt 

sig att hantera den. De tar sig ofta inte tid till exempelvis reflektion och har svårare att 

lämna arbetet på arbetsplatsen utan de tar med sig arbetet hem efter avslutat pass och 

under sina lediga dagar. Detta blir ju en oerhörd stressfaktor psykiskt för dessa 

behandlare. 

 
Tre respondenter tog upp att utbildningsnivå är en faktor som de anser påverkar stress 

och utmattning och att det är flertalet behandlare, mestadels vikarier, men även 

ordinarie behandlare saknar relevant utbildning. Inte bara när det gäller en 

universitetsutbildning eller högskola, utan utbildning och kunskap om sig själv, som 

man lätt kan få genom en utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta gör att de inte har 

den teoretiska bakgrunden som behövs i ett processarbete med en problematisk klient. 
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De kan inte socialtjänstlagen och de vet inte hur en människa fungerar psykologiskt. De 

kan inga teorier och heller inte olika behandlingsmetoder. De vet inte hur man arbetar 

evidensbaserat och inte heller har de den kunskapen som krävs i andra ämnen som till 

exempel drogkunskap, som nästan alltid finns med som en av placeringsanledningarna 

för de unga klienter som blir inskrivna på två institutionerna. De tre respondenterna 

anser att många outbildade behandlare arbetar med sin magkänsla och en hel del arbetar 

efter erfarenheter, antingen sina egna eller näståendes. Ibland kan det fungera bra och 

man kan få jackpot men det är svårt att veta innan om det kommer att ge ett bra resultat 

och det är svårt att hänvisa till magkänsla eller egen erfarenhet istället för att använda 

sig av och hänvisa till kända metoder och evidensbaserat material. 

 
Det är klart att utbildning är viktigt, det är den ju alltid för alla 

oavsett vad du pluggar för något eller vad du vill bli när du är 

klar. Den ger ju dig kunskap, säkerhet, självförtroende och 

självkänsla. Den gör att du vet vad det är du ska göra, när du ska 

göra det, hur du ska göra det, vilka verktyg du behöver eller vem 

du behöver ringa, ja du fattar. Det är antagligen ett av de 

viktigaste verktygen man kan få som människa här i livet. Det är 

liksom den där pelaren som du kan luta dig tillbaka på och 

hänvisa till, likaväl när det går bra som när det går mindre bra. 

Som sagt så är den alltid viktig men jag kan tycka att det är extra 

viktigt när du ska jobba med fragila människor. Minsta lilla kan 

ju gå fel! Du måste veta vad det är du håller på med. Du kan ju 

liksom inte byta njure på folk om du inte är kirurg eller du kan 

ju inte lära ut historia om du inte är historielärare. Du måste ju 

ha körkort för att köra bil eller kunna simma om du ska jobba 

som badvakt. Det hjälper ju inte om jag kan simma om jag ska 

köra bil eller tvärtom! Eller hur? (Citat R2).  

 
En av respondenterna är involverad i institutionens rekrytering och berättar att de 

löpande får in många ansökningar men att det är fler outbildade som söker än utbildade. 

Vidare berättar respondenten att högskole- eller universitetsutbildade sökande söker ofta 

handläggartjänster eller andra kontorstjänster och vill heller inte arbeta kvällar och 

helger. Detta innebär att de ofta istället få gå på personlig lämplighet istället för relevant 

utbildning. Respondenten anser att i längden är detta inte ett bra koncept och detta 

resulterar ofta i hög personalomsättning då outbildad personal, oavsett personlig 

lämplighet, tenderar att bli sjuka ofta eller sluta på frivillig basis då de känner att de inte 

klarar av att genomföra arbetet på institutionen. Det är också viktigt då 

människovårdande yrken innebär kvalitet före kvantitet, det är relationer och 

människoliv som man formar i dessa yrken, det är därför viktigt att personal är rätt 

rustade för att handskas med det. 

5.8 Att ta hand om sig själv 

Alla respondenter utom en menar att ansvaret för att klara av sitt arbete ligger mycket 

på individnivå, att man ser till att man har en bra både fysisk och psykisk hälsa, att man 

ser till att man har de verktygen man behöver för att man ska orka arbeta, dessa verktyg 

är bland annat en relevant utbildning, en god hälsa och att man har så pass god 

självkännedom att kan klarar av att distansera och reflektera ordentligt efter varje 

avslutat arbetspass. 
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Samtliga respondenter argumenterar för att det inte bara är den psykiska hälsan som 

påverkas och som skapar utmattning, utan att även den fysiska hälsan påverkar stort. De 

menar att man bör vara i fysiskt god form för att orka med långa arbetsdagar, ibland 13-

14 timmar utan rast. Det är viktigt att ha en god fysisk hälsa för att dels kunna vara en 

förebild för de unga klienterna, men också för att det finns vetenskapliga bevis för att en 

fysisk god hälsa kan stärka den psykiska hälsan. Respondent 6, som har lång 

arbetslivserfarenhet säger att detta tydligt märks på alla arbetsplatser hen har arbetat på, 

att den fysiska hälsan är viktigare än vad många tror. Dessa två går hand i hand, och 

även i kombination med en bra kosthållning. Eftersom människovårdande yrken i sig är 

väldigt påfrestande bör man tänka på hur man behandlar sig själv för att kunna behandla 

andra på bästa sätt. Båda institutionerna har friskvårdsbidrag som de flesta 

tillsvidareanställda utnyttjar varje år.  

 
Jo, men det är inte bara den psykiska ohälsan som är av vikt här, 

den fysiska är också betydande. Många fokuserar alldeles för 

mycket på den, den psykiska ohälsan alltså. Den fysiska hälsan 

är minst lika viktig, eller viktigare om du frågar mig! Klart man 

blir deppig och stressad om man till exempel är överviktig eller 

har dålig kondis eller helt enkelt inte orkar röra sig på arbetet. 

Här är ju flera våningar så man måste liksom orka gå upp och 

ner hela arbetspassen. Den fysiska hälsan gör ju även att ditt 

hjärta pumpar ordentligt och att ditt immunförsvar fungerar 

bättre. Klart man blir trött och sjuk om man äter onyttig mat, 

dricker mängder med alkohol och aldrig rör på sig. Det gäller ju 

inte bara oss här på XX utan det gäller ju alla människor i hela 

världen. (Citat R5). 

 

5.9 Respondenternas drömyrke 

Samtliga respondenterna pratade om att de egentligen har det drömyrke de alltid velat 

ha. Att de med omsorg har valt utbildning på grund av flera olika anledningar. Några 

poängterar att det arbetet de idag gör inte är det arbetet de drömt om eller trodde att det 

skulle vara. Respondent 5 och 6 anser att det idag handlar för mycket om pengar och 

vinstdrivande verksamheter där den verkliga och empatiska människorsynen inte längre 

finns på samma sätt som när de började arbeta. De anser att det saknas en genuin 

nyfikenhet hos många behandlare och att den försvinner med tiden då det idag är sådan 

tidspress och att allt ska bli klart så fort som möjligt och till minsta möjliga kostnad. 

Dock menar de att många behandlare vill och gör mer än vad deras befogenheter tillåter 

och att en och annan policy blir lidande för att klienterna ska få en sådan bra behandling 

som möjligt. Endast respondent 1 kan tänka sig att byta yrke medan resterande 

respondenter säger att de vill arbeta med detta och att de kommer att kämpa för både 

sina och sina klienters rättigheter till en dräglig vardag. Detta är trots allt deras 

drömyrke! 

 

 

Jag vet precis hur jag vill att min drömarbetsplats ser ut. Jag tror i och 

för sig att all vettig behandlingspersonals drömarbetsplats ser ut så här. 

Gör den inte det så är man garanterat fel person för det här yrket. 

Drömmen är ju att ha ett alldeles eget, icke vinstdrivande HVB-hem 

med väldigt få klienter men med väldigt många empatiska pedagoger, 

alla med examen och internutbildning i typ allt. Och de ska ha en riktigt 



 26 

stor portion livserfarenhet. Det ska ligga naturnära, men inte för 

avlägset från civilisationen, det ska vara personligt inrett och det ska 

finnas väldigt mycket tid till samtal och reflektion, både för 

behandlarna och för klienterna. De behöver det precis lika mycket som 

vi behöver det. Tänk att ha behandlare som mår bra, som trivs på 

arbetet, som har ett nära samarbete med myndigheter, skolor, 

vårdinrättningar och så vidare. Rena rama drömmen! Ett sådant hem 

hade varit bäst för precis alla inblandade, för personalen, för klienterna, 

för nätverken, för samhället, ja för alla! Men det där känns som en 

utopi och tyvärr förblir det förmodligen inget mer än just en dröm för 

mig. (Citat R6). 

 

6. DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer. En 

fördel med att vi har använt oss av dessa metoder i vår studie är att vi i intervjuerna gav 

respondenterna möjlighet att tala mer eller mindre fritt. Detta anser vi har gett oss en 

helt annan förståelse för vårt forskningsproblem, för respondenternas arbetssituation 

och deras upplevelser. En nackdel var att det emellanåt blev långa intervjuer, en intervju 

blev ungefär 90 minuter. Det var oerhört tidskrävande med transkriberingar och 

analyser. Därför valde vi att begränsa oss till endast sex respondenter. Hade vi gjort som 

vi hade tänkt från början hade vi förmodligen inte blivit klara i tid. 

 
Då vi som författare redan hade en viss förförståelse och egen erfarenhet för den 

situation behandlarna befinner sig i är vi medvetna om att vi omedvetet kan ha påverkat 

respondenterna under intervjuerna men också att det omedvetet kan ha påverkat våra 

tolkningar och analyser. Detta kan uppfattas som negativt för reliabiliteten i denna 

studie. Däremot har vi varit medvetna om att detta kan uppstå, och vi har därför försökt 

att vara så objektiva som möjligt och försökt se saker ur alla perspektiv, då det är viktigt 

för att få fram ett ärligt och korrekt resultat.  

 
Ett missförstånd från vår sida gjorde att vi genomförde de två första intervjuerna innan 

vår första handledning där den slutgiltiga intervjuguiden skulle godkännas. Detta var 

dock inte något problem då de första intervjuerna var uttömmande och levande. Vi hade 

många följdfrågor och dess svar gjorde att vi ändå fick svar på alla frågor den 

korrigerade och godkända intervjuguiden innehöll. 

 
Problem uppstod när det var dags för resterande fyra intervjuer. Vi åkte till institutionen 

på utsatt tid, och när vi kom fram upptäckte vi att alla ordinarie behandlare var 

sjukskrivna och ersatta med vikarier utan att någon hade hört av sig till oss. Dock blev 

vi erbjudna att intervjua vikarierna vilket vi tackade vänligt men bestämt nej till. Vi 

ville ha intervjuer med ordinarie personal, som känner till arbetsplatsen och har ett 

regelbundet arbete med klienter och kollegor. Vikarierna jobbade oregelbundet och 

hade inte alls samma rutin och erfarenhet som de ordinarie behandlarna. Vi ansåg att det 

var av stor vikt att vi fick intervjua ordinarie behandlare då man som vikarie troligtvis 

har en annan bild av arbetsplatsen, själva arbetet, kollegor och klienter, vilket i sin tur 

gör att frågorna kanske besvaras utifrån ett vikarieperspektiv, och inte ur ett ordinarie 

behandlarperspektiv.  
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Vi valde tidigt att dela upp uppsatsarbetet. Då institutionerna hade problem med 

intervjutider bestämde vi att en av oss skulle koncentrera sig på det praktiska arbetet 

med intervjuer, transkriberingar och analyser och den andra skulle läsa litteratur, 

forskning och det teoretiska. Detta dels för att spara restid men också för att det föll sig 

vara en naturlig uppdelning då vi var bra på olika saker. Uppdelningen har fungerat bra 

och båda har kontinuerligt tagit del av varandras arbete, hjälps åt och gett varandra 

feedback. Däremot hade det underlättat om vi hade bott närmare varandra, då vissa 

delar i uppsatsen möjligtvis hade kunnat skrivas på ett bättre sätt och mer samspelt.  

 
Intervjuerna blev uppskjutna på obestämd framtid och institutionerna skulle återkomma 

till oss. Det gjorde dem inte. Vi ringde båda institutioner flera gånger både första och 

andra veckan utan att få klarhet i om vi skulle få några nya intervjutider. Tredje veckan 

tog vi återigen kontakt via telefon och nya datum sattes. Även denna gången hade de 

problem med att få in personal på schemat, de var underbemannade och det kändes inte 

bra att ta upp deras tid för intervjuer denna dagen. Ytterligare en vecka passerade och vi 

fick återigen kontakt och nya intervjuer bestämdes till dagen efter. Då de ordinarie 

behandlare som från börjat var tänkt att vi skulle intervjua inte fanns på plats valdes 

andra ordinarie behandlare ut, både dag- och nattbehandlare. Detta på grund av att vi nu 

hade brist på tid och att vi inte kunde vänta längre. Det blev tre intervjuer på två dagar 

och en sista intervju fick vi genomföra i allra sista minuten. Detta innebar att det blev 

stressigt med arbetet kring dem; transkribering, analysering, resultat och diskussion. 

 
Transkriberingarna skedde i direkt anslutning till varje intervju. Direkt då 

transkriberingen var klar raderades den för att undvika att vi på något sätt skulle bryta 

sekretessen. De skrevs dock ut i dubbletter till oss författare som vi visade och gick 

igenom med respondenterna.  

 
Därefter arbetade vi oss genom att analysera alla transkriberingar tematiskt genom att 

markera olika teman med olika färger. Detta för att få fram gemensamma och icke 

gemensamma nämnare bland våra respondenters svar. Detta underlättade rubriksättning 

men också utplacering av de olika citat vi valt ut. Här uppstod också problem då vi bor 

långt ifrån varandra och inte satt och skrev tillsammans blev det missförstånd ibland av 

vilka delar som ska vara med och under vilka rubriker.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

När så många i samma organisation är sjukskrivna så ofta borde man ställt sig frågan: 

Vad är det som händer och vad beror det på? Finns det gemensamma nämnare som man 

skulle kunnat upptäcka och förhindrat i tid? 

6.2.1 Yttre påfrestningar 

Leppänen, Jönssön, Petersson & Tranquist (2006) delar upp arbetet som utförs i 

människovårdande organisationer i tre olika kategorier; kategoriserande, 

upprätthållande och förändrande. De nämner också någonting som vi tycker är relevant 

och som är viktigt att förstå; att människor som arbetar med andra människor befinner 

sig mellan två verkligheter, mellan organisationen och klienterna. Man måste 

tillfredsställa organisationens krav, samtidigt som man behöver uppfylla klientens 

önskan. Bara detta kan vara en påfrestning på behandlare. Det är ungefär samma sak 

som Lipsky (2010) nämner om människobehandlande organisationer. Den dubbla rollen 
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skapar dilemman i yrkesrollen och kan också vara en betydelsefull faktor till stress. En 

respondent beskriver konkret vad detta faktiskt betyder. Exempelvis kan en klient få 

behandlingstider på två till sex månader, och det ska gå så fort som möjligt. Detta 

beslutar organisationen och det är oftast för att sänka kostnaderna men även för att nya 

klienter ska få plats. Detta anser respondenten är för kort tid för att kunna göra ett 

ordentligt och bra jobb som klienten kräver av behandlaren, då många klienter kan ha 

väldigt svåra problem som exempelvis tungt missbruk eller självskadebeteende. Alla 

respondenter var överens om att det är en bidragande faktor till stress, man får alldeles 

för lite tid att komma tillrätta med problem som man behöver mycket mer tid till. 

 
Behandlarna känner en yttre stress i arbetet med klienterna, ett exempel är den höga 

arbetsbelastningen. Den yttre stressen kan de inte alltid påverka då det ofta kan vara 

många aktörer inblandade i varje klient. Respondenterna beskriver att det är som en 

kedja, att blir en aktör stressad eller orolig så sprids det ofta vidare till nästa aktör. 

Speciellt lättpåverkade är klienternas familjer och de behandlarna som saknar relevant 

utbildning och en gedigen arbetslivserfarenhet. Det finns också en inre stress hos 

behandlarna som handlar om stress i en ostrukturerad organisation. Den här inre 

stressen kan ofta vara svårare både att hantera och påverka än den yttre. Detta i 

kombination med yttre stress och avsaknad av god självkännedom och självkänsla kan 

vara ett steg i riktning mot att få utmattningssyndrom. Hade man haft någon engagerad 

och uppmärksam ledare i själva verksamheten hade man kunnat upptäcka tidiga symtom 

som dåligt mående och trötthet. Då hade man också kunnat ta in och relatera till deras 

åsikter, klagomål och idéer. Man bör ha lättillgängliga chefer och ledare som finns där 

som stöd och som lyssnar till anställdas åsikter och tar till sig det. Flertalet respondenter 

ansåg precis som Lloyd, King & Chenoweth (2002) gjorde i sin studie, att stressen 

handlar om tvetydighet i sin arbetsroll. Att det är stor diskrepans mellan 

behandlaridealet, vad som egentligen förväntas av en behandlare och vad en behandlare 

egentligen gör i praktiken på sin arbetsplats. Detta anser vi är en viktig faktor och går 

hand i hand med det Leppänen, Jönssön, Petersson & Tranquist (2006) pratar om i sin 

studie, om att behandlare behöver möta och hantera den mångfacetterade verklighet som 

ofta uppenbarar sig i människovårdande organisationer. 

 
Det som samtliga var överens om var att stress var den största risken till att bli drabbad 

av utmattningssyndrom, och de ansåg att det kunde bero på brister i organisationen. De 

menar att stressen bara har ökat bland behandlare och att arbetsklimatet har blivit 

hårdare. Det är därför väldigt lätt att göra kopplingen till brister i organisationen då det 

är de som på bästa sätt kan forma arbetsklimatet. Hasenfeld (2010) pratar om det 

komplexa med människovårdande organisationer och nämner att det blivit mer och mer 

komplex med tiden. Organisationer behöver idag ändra sin service och hela tiden 

utveckla sina hjälpinsatser så att det kan möta kraven från alla typer av människor 

oavsett livsstilar och åldersgrupper. De måste också anpassa sig till eventuella 

teknologiska förändringar som exempelvis förändringar inom medicinen. Detta kanske 

kan ha en koppling till varför många behandlare upplever att stressen ökat och ökat, 

behandlare har mycket att göra med många olika typer av människor och har mycket att 

tänka på, vilket även förändras hela tiden. Detta i samband med de dubbla rollerna 

behandlare behöver ha och pressen från olika håll kan vara en stor bidragande faktor till 

att utmattningssyndrom är så vanligt i just de här organisationerna.  

 
Alla våra respondenter kopplade både medvetet och omedvetet, sina svar till 

gräsrotsbyråkratin som vi tidigare tagit upp i studien. De talade öppet om vissa 

svårigheter med att kunna tillmötesgå klienter och deras önskningar samtidigt som de 
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måste upprätthålla företagets/kommunens/landstingets/statens riktlinjer och policys. 

Våra respondenter talade om att det ibland kan vara i denna dubbelsidighet problem 

med klienterna uppstår och ibland till och med förvärrar samarbetet. Respondent 5 och 6 

nämner att det kan bli grava försämringar i relationsarbetet med klienten då de känner 

en stress eller att de till och med känner sig osynliga. De nämnde även att det kan bli 

konflikter som kan vara svåra att reda ut då behandlaren vill göra ett så fullgott arbete 

som möjligt men att vissa policys kan sätta stopp för det. Här kan stressen påverka 

behandlaren likväl som klienterna.  

 

6.2.2 Organisatoriska förebyggande faktorer 

Någonting som vi upptäckte var intressant när vi letade tidigare forskning var att de 

flesta undersökningar och studier pratade mycket om förebyggande metoder som syftar 

till att individen ska ta på sig ansvaret för att inte drabbas av utmattningssyndrom. 

(Lloyd, C., King, R., Chenoweth, L. 2002) Det var inte mycket forskning som handlade 

om organisationens ansvar. Men genom att analysera våra intervjuer och se på 

situationer ur våra teoretiska perspektiv känns det som att det finns ett stort gap när det 

gäller forskning om organisationernas ansvar gällande utmattningssyndrom bland 

behandlingspersonal. Det fanns mycket forskning om vilka metoder individen själv ska 

tänka på för att undvika att drabbas, men inte mycket om vad organisationen kan göra.  

 
Vi har funderat över vad som faktiskt kan göras i organisationen. Ett av resultaten vi 

fick fram i våra intervjuer stödjer forskning som påvisar att utbildning och erfarenhet är 

en viktig faktor när det kommer till sjukskrivningar. Forskningen gjord av (Barck-Holst, 

P., Nilsonne, Å., Åkerstedt, T., Hellgren C., 2017) visar att högre och relativ utbildning 

ökar kompetensen, självkännedomen och säkerheten bland behandlarna och därmed 

minskas stressnivån som i sin tur sedan sänker sjukskrivningarna gällande 

utmattningssyndrom.  

 

Alla respondenter förutom en (som saknade universitetsutbildning) ansåg att det var 

utbildningen som var en av de viktigaste delarna i att kunna utföra sitt jobb korrekt, att 

kunna känna sig trygg på arbetsplatsen, att ha god självkännedom och att kunna hantera 

stressen i det dagliga arbetet. Respondenterna tycker att ansvaret för att klara av sitt 

arbete ligger mycket på individnivå, men de argumenterar också att det riktiga 

huvudansvaret ligger hos organisationen. Det är organisationen som anställer, och bör 

därför anställa behandlare med rätt utbildning och sedan se till att alla behandlare får så 

bra förutsättningar som möjligt för att kunna göra sitt behandlararbete.  

 
Vidare visade vår undersökning att behandlare i allmänhet, precis som MacBride (1983) 

i Maslach & Goldberg (1998), anser att arbetsgivarna arbetar alldeles för långt bort från 

det dagliga arbetet i behandlingsvärlden för att de ska kunna upptäcka tidiga symtom för 

utmattning. En respondent nämnde att de inte sett någon chef sedan de var på 

anställningsintervju. Våra respondenter ansåg att chefer, mellanchefer och arbetsledare 

borde avsatt en eller ett par dagar i veckan för att jobba i själva verksamheten. Detta för 

att de då lär känna sina behandlare och verksamheten på ett bättre plan och att de i 

samband med dessa arbetspass då kunde upptäckt tidiga symtom på 

utmattningssyndrom. Därmed hade de kunnat arbeta förebyggande på ett helt annat sätt 

än det görs på arbetsplatserna idag. Arbetsmiljöfrågor som dessa och andra som handlar 

om tydliga arbetsrutiner tas ofta upp i handledningstillfällen enligt respondenterna, men 

det kommer inte fram till cheferna då de inte brukar närvara. Behandlarna känner även 
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att cheferna inte tar det på allvar eftersom de anser att de erfarna behandlarna klarar av 

att både handskas med klienter och eventuella oerfarna kollegor.  

 
Organisationens ansvar är någonting som inte pratas om ofta, men de är en del i att 

förebygga och förhindra utmattningssyndrom. Den andra delen är man själv. Många 

respondenter pratar om det människovårdande arbetet, och hur påfrestande det är och att 

det krävs att man är en speciell typ av person för att kunna klara av att handskas med 

arbetet. Man behöver göra en ordentlig självrannsakan och se i vilka områden man 

brister, så att man vet vad man ska jobba på. Det mest essentiella bör vara att man ser 

till att man är hälsosam, att man har vissa avslappningstekniker som man kan använda 

sig av efter ett långt arbetspass, som exempelvis meditation, att man tänker på sin 

fysiska hälsa också och ser till att träna regelbundet då det inte bara är viktigt för 

behandlare utan för alla som vill må bra psykiskt. Innan man går hem från ett arbetspass 

kan det vara bra att prata med en kollega om det hänt några speciella incidenter eller 

händelser på jobbet som man kan diskutera och analysera sina egna reaktioner. Det är 

även bra att samla på sig sådana erfarenheter som lärdomar, och inte som 

misslyckanden. Det finns lärdomar att ta från alla erfarenheter. Vi har också kommit 

fram till att de som arbetar i människovårdande yrken behöver ta hand om sig själva 

extra mycket. Man måste hjälpa sig själv och må bra själv innan man kan hjälpa någon 

annan. 

6.2.3 Vad kan individen själv göra? 

Vad säger då forskningen och intervjuerna om individens ansvar att förebygga 

utmattningssyndrom själv och hitta riskfaktorer hos sig själv? En del respondenter 

nämnde viktiga faktorer som innefattar hälsa och kost, men också självkännedom och 

självkänsla. Utifrån vår tidigare forskning är det tydligt att många av de 

rekommenderade metoderna innebär att förändra någonting hos sig själv. Maslach & 

Goldberg (1998) har skrivit en väldigt intressant studie om olika preventionsmetoder. 

En av dessa rekommendationerna som är basen är att försöka reducera hur många 

timmar man jobba per vecka. På grund av kraven från organisationen och krav från 

kollegor tror man att man orkar jobba mycket mer än vad man tror, och därför kanske 

man jobbar extra och övertid när man kanske borde försöka slappna av och ta hand om 

sig själv istället. Det de olika preventionsstrategierna har gemensamt är att det handlar 

om att först stärka sin självkännedom, stärka förmågan att kunna gå utanför sig själv 

och kunna reflektera över situationen utifrån objektivt. Man vill stärka personens inre 

resurser, vilket leder till att man utvecklar en bättre förmåga att handskas med stress, 

och dessutom blir man bättre på att hitta riskfaktorer innan det är försent. Det är många 

som tror att de har bra självkännedom, tills de utsätts för en situation som de inte varit 

med om förut och de reagerar på ett sätt de inte trodde att de skulle göra. Maslach & 

Goldberg (1998) och Socialstyrelsen (2003) rekommenderar exempelvis 

samtalsbehandling och en kognitiv omstrukturering som ska göra att man får ett nytt 

perspektiv på sin roll i arbetet och genom samtalsbehandling kan man dela med sig av 

känslomässiga upplevelser och har möjlighet att prata ut om källan till sin stress, och på 

sätt kan man även upptäcka fler riskfaktorer som man i fortsättningen kan försöka 

undvika.  

6.2.4 Avslappnad livsstil 

Vi själva, liksom flera av våra respondenter tror att genom att utveckla en mer 

avslappnad livsstil, som också är en av rekommendationerna av Maslach & Goldberg 

(1998) kan man lättare handskas med stressfyllda situationer och därmed minskar risken 

för utmattningssyndrom. Om man har en stressig livsstil både på och utanför jobbet blir 
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det en väldigt stor psykisk påfrestning och då har man troligen större risk att bli 

utmattad. Det har tidigare inte lagts mycket tyngd på att skapa en avslappnad livsstil, 

eller diskuterats att det skulle vara speciellt viktigt, istället har det lagts mer tyngd på 

medicinering och terapi. Det har varit viktigt att återhämtningen går fort för att man ska 

tillbaka till arbetet så fort som möjligt, men att återhämta sig från grunden och bygga 

upp ett förebyggande system mot utmattningssyndrom är inte samma sak som att 

medicinera sig och ignorera grunden till problemen. Däremot börjar meditation och en 

avslappnad och hälsosam livsstil bli mer uppmärksammat i vårt samhälle och media, 

därför tyckte vi att det var relevant att diskutera.  Dessutom är respondenterna också 

medvetna om att det kan ha en bra effekt på psykisk ohälsa.  

 
En stor del av resultatet handlade i princip om att känna sig själv, och att ta hand om sig 

själv. Genom att exempelvis meditera, få massage eller varma bad kan man reducera 

stress och uppnå ett tillstånd av lugn. Det viktiga att tänka på för att få en mer 

avslappnad livsstil är att skilja på arbete och privatliv. Meningen är alltså att man hittar 

fritidsaktiviteter som är positiva och som inte är jobbrelaterade. Det är möjligt att det är 

viktigt för att undvika att det finns alldeles för många stressmoment i ens liv. Är det 

stressigt under en period på jobbet kan det bli överväldigande om det även finns 

stressfaktorer på fritiden, exempelvis familjeproblem eller liknande. Det är därför 

viktigt att avse en viss tid varje dag till någon aktivitet eller hobby som är avslappnande 

eller som man tycker om, någonting som tillför positiv energi i ens liv.  

 
Respondenterna argumenterade för att fysisk träning kan vara lika viktig som psykisk 

avslappning, därför är det ett bra sätt att kunna skapa en avslappnad livsstil. Det finns 

tydliga samband mellan träning och minskad ångest, och därför är det bra att motionera 

regelbundet också, i samband med att ta hand om sig själv mentalt och även ha en bra 

kosthållning. Det är också välkänt att motionering hjälper mot ångest- och stress, man 

känner sig fräschare, mer energisk och hjälper även mot andra problem såsom 

exempelvis koncentrationssvårigheter, och detta har vi själva också erfarenhet av. Det är 

bra att uppmärksamma forskning som har visat sig vara effektiv, och få ut 

informationen till andra som arbetar i en utsatt miljö som behandlare gör. Det är viktigt 

att fler vet om de olika knepen och att man förstår att det finns mycket man kan göra 

själv för att undvika att bli drabbad av utmattningssyndrom. Man måste sprida 

förståelsen kring om hur betydelsefullt det faktiskt är att ta hand om sig själv, hitta tid 

till att sätta sig själv först och slappna av efter en lång arbetsdag, och även att man lär 

sig hantera stressmoment när de väl uppstår.  

 

6.3 Förslag till vidareforskning 

Utmattningssyndrom och sjukskrivningar bland behandlare i socialt arbete är ett stort 

problem idag. Vi som behandlare måste kunna säkerställa att klienterna får en mycket 

god relation till sina behandlare för att samarbetet och tilltro ska fungera 

tillfredsställande, men framför allt måste vi kunna säkerställa att klienten får den 

behandling hen behöver och ofta har rätt till, utan att några avbrott på grund av 

sjukskrivna behandlare ska påverka utgången av denna/dessa. För att kunna säkerställa 

detta behöver behandlare må bra, både fysiskt och psykiskt för att klara av sitt arbete. 

Här tänker vi att det behöver forskas mer i vad behandlarna behöver för att må bra i sitt 

arbete. Ett förslag kan vara att Socialstyrelsen undersöker detta genom att skicka ut 

enkäter med noggrant utvalda frågor gällande utmattningssyndrom till alla institutioner i 

hela Sverige för att sedan analysera svaren och förhoppningsvis komma fram till vissa 

åtgärder som kan vidtas. Vi, våra respondenter och en del tidigare forskning anser att 
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många sjukskrivningar hade kunnat förhindras med tydligare struktur, högre 

utbildningskrav på behandlarna, bättre arbetsmiljö med bland annat kortare arbetspass 

och för att lätta på stress och arbetsbörda ha fler behandlare i tjänst under varje 

arbetspass. Det sistnämnda är bland annat en ekonomisk fråga då nedskärningar inom 

de sociala sektorerna är vanligt och att det ofta är organisationer i många långa led gör 

inte att det blir lättare varken ekonomiskt eller organisatoriskt. Detta gör att just detta 

problemet blir något svårare att åtgärda.  

 
När vi letade forskning till arbetet insåg vi att det finns många studier som ger tips på 

personcentrerade strategier för att förebygga utmattningssyndrom. Alla strategier syftar 

till att individen som blev drabbad ska ändra på någonting. Men det är inte mycket 

ansvar som läggs på organisationen, och detta tar Maslach & Goldberg (1998) också 

upp. Vi tycker att organisationen bär på ett visst ansvar också, och man bör vidga 

forskningen även till de organisatoriska faktorer, det kanske kan finnas ett sätt att 

kombinera både personcentrerade strategier och organisatoriska i hopp om att förebygga 

utmattningssyndrom. Maslach & Goldberg säger att anledningen till att det inte finns så 

mycket forskning och avhandlingar som inriktar sig på bara organisationsfaktorer kan 

vara att människor har en uppfattning om att det är meningen att arbete ska vara 

påfrestande och att det är stress som motiverar människor och får dem att arbeta 

effektivare och hårdare. Däremot tycker hon inte att detta stämmer för arbeten där man 

vårdar och där man har relationer med människor, då det är kvalitet som går före inte 

kvantitet. Därför anser vi att detta är någonting intressant att forska vidare om, vad har 

organisationen för ansvar egentligen? Är allting verkligen bara den anställdes ansvar, 

eller kan chefer och företag göra mer än de redan gör för att hjälpa sin personal? Det är 

intressant att forska vidare om. 

 
Någonting annat som vi upptäckte som var lite oroväckande var hur lite ny forskning 

det finns om ämnet. Det känns som att trots att problemet ökat på flera år, har 

forskningen inom ämnet hållit sig på en låg nivå. Utmattningssyndrom är någonting 

som är ett väldigt välkänt problem i vårt samhälle, och speciellt för människovårdande 

yrken. De människovårdande yrkena är väldigt viktiga i vårt samhälle. De anställda som 

vårdar och ger stöd till människor med problematik är värdefull personal, och måste 

vara tillgängliga och friska för att kunna göra ett bra förändrings- eller 

motivationsarbete som behandling kräver. Med mer forskning om förebyggande 

metoder, och att problemet uppmärksammas mer och pratas om mer kan vi kanske hitta 

fler och bättre alternativa lösningar till detta problem. Detta är inte ett problem man lätt 

ignorerar då det drabbar så pass många människor, inte bara i Sverige.  

 

6.4 Slutsatser  

Den gemensamma bild vi fått av våra respondenter tillsammans med våra tolkningar gör 

att vi ser stressen i behandlingsarbetet med klienter som den största faktorn för 

utmattningssyndrom. Denna stressen beror i sin tur på flera olika faktorer.  

 
Vår ambition med denna studie var att få svar på våra forskningsfrågor gällande 

behandlares syn på utmattningssyndrom just för att kunna öka förståelsen kring detta. 

Efter våra intervjuer, analyser och tolkningar anser vi att det är nödvändigt att på något 

sätt komma tillrätta med detta. Ju förr desto bättre då problemet ser att växa sig stort i 

snabb takt. Förhoppningsvis kommer ännu fler nu att uppmärksamma denna 

problematiken och forska vidare för att kunna hitta bra sätt att förebygga just 

utmattningssyndrom. 
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För att få veta hur behandlarna själva mår, hur de har det med stress och utmattning på 

jobbet, vad de tycker bör förändras och hur tänker vi att kan man få veta genom att 

Socialstyrelsen eller varje region/kommun för sig gör en större omfattande 

undersökning med enkäter till alla behandlare i hela Sverige. Därefter får man analysera 

och redovisa behandlarnas enkätsvar och kanske tillsätta någon form av statlig eller 

kommunal kommission som får utreda och sedan arbeta för en bättre arbetsmiljö med 

mindre stress på institutionerna. 

       

 

 
 



  

 

34 

 

REFERENSER 
Akademikerförbundet SSR (2014), Global definition av professionen socialt arbete.  

 
Barck-Holst, P., Nilsonne, Å., Åkerstedt, T., Hellgren C. (2017), Reduced working 

hours and stress in the Swedish social services. Sage Journals. 

 
Bell, J. (2006), Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 

 
Bryman, A. (2008), Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

 
Cederlund, C., Berglund, S-A. (2017), Socialpedagogik: pedagogiskt socialt arbete. 

Malmö:  Liber. 

 
Forsman, B. (1997), Forskningsetik - En introduktion. Lund: Studentlitteratur AB.   

 
Försäkringskassan. (2016), Sjukfrånvarons utveckling, Socialförsäkringsrapport. 

 
Hasenfeld, Y. (2009), Human services as complex organizations. Sage Publications. 

 
Jeanneau, M. (2002), Arbetsmiljö och behandlingskultur: Jämförelse mellan Sis-

institutioner och andra vårdmiljöer. SiS, Forskningsrapport nr 2.  

 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:  
Studentlitteratur AB. 

 
Lambie, Glenn W. (2006), Burnout Prevention: A Humanistic Perspective and 

Structured Group Supervision Activity. Journal of Humanistic Counseling, Education 

and Development. 

 
Lindkvist, L., Bakka, J, F., Fivelsdal, E. (2014). Organisationsteori: Struktur, Kultur 

och Processer. Malmö: Liber.  

 
Lipsky, M. (2010), Street-Level Bureaucracy, Russel Sage Foundation. 

 
Leppänen, V., Jönsson, S., Petersson, H., Tranqvist, J. (2006), Villkor i arbete med 

människor - en antologi om human servicearbete. Arbetslivsinstitutet. 

 
Lloyd, C., King, R., Chenoweth, L. (2002), Social work, stress and burnout: A review. 

Journal of Mental Health. 

 
Läkartidningen, www.lakartidningen.se 

 
Madsen, B. (2006), Socialpedagogik - Integration och inklusion i det moderna 

samhället. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Maslach, C., Goldberg, J. (1998), Prevention of burnout: New perspectives. Cambridge 

University Press. 

http://www.lakartidningen.se/


 35 

 
Oser, Biebel, Pullen & Harp. (2013), Causes, Consequences and Prevention of Burnout 

Among Substance Abuse Treatment Counselors: A Rural Versus Urban Comparison. 

Journal of Psychoactive Drugs, 45:1, 17-27, DOI: 10.1080/02791072.2013.763558 

 
Riksförsäkringsverket. (2003), Psykosocial arbetsmiljö & långvarig sjukskrivning, 

2003:3.  

 
SBU, (2014), Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och 

utmattningssyndrom, nr223. 

 
Socialstyrelsen. (2003), Utmattningssyndrom - Stressrelaterad psykisk ohälsa. Artikel 

nr: 2003-123-18 

 
Socialstyrelsen. (2016), Socialförsäkringsrapport, 2016:7, Sjukfrånvarons utveckling. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 
Socialstyrelsen. (2011), Tillsynsrapport 2011, Hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Report no 2011-5-4. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 
Thurén, T. (2007), Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber. 

 
Visions Rapport. (2016), Från #sjuktstressigt till #shystarbetsliv. 

http://mb.cision.com/Public/1167/2024262/88b3cf53bd7ae0c5.pdf 

 
Visions Rapport. (2015). Kostnader för personalomsättning. 

http://mb.cision.com/Public/1167/9715558/818a0de1379e80ff.pdf 

 
Visions Rapport. (2016). Sjukt stressigt - Arbetsmiljön i välfärden måste förbättras. 

http://mb.cision.com/Public/1167/9925635/a1339b6063181fdf.pdf 
 

https://doi.org/10.1080/02791072.2013.763558
http://mb.cision.com/Public/1167/2024262/88b3cf53bd7ae0c5.pdf
http://mb.cision.com/Public/1167/9715558/818a0de1379e80ff.pdf
http://mb.cision.com/Public/1167/9925635/a1339b6063181fdf.pdf




  

 

I 

 

Bilaga 1 

 

 

INTERVJUGUIDE  

 

• Kan du berätta lite om dig själv? Vem du är, din ålder och utbildning och vad du 

gör här på XX? 

• Idag är det många som blir sjukskrivna för utmattningssyndrom, hur ser det ut 

hos er här på XX? 

• Vad tror du det beror på att så många i den här yrkesgruppen får 

utmattningssyndrom? 

• Har du själv varit utsatt för utmattningssyndrom? Hur ser dina erfarenheter ut?   

• Hur ser det ut här på din arbetsplats? Hur tänker du om din arbetsmiljö? Vad är 

det som stressar upp er i arbetet? 

• Vad tror du det är som skapar utmattningsproblem? 

• Det finns olika förslag på vad man an göra för att förebygga 

utmattningssyndrom, vad anser du att man kan göra här på XX? 

• Berätta hur du tycker att din arbetsgivare kan delta i det arbetet? Vad de kan 

göra för att förebygga? 

• På vilket sätt tror du att behandlarnas utbildning och arbetslivserfarenhet har 

relevans i samband med utmattningssyndrom? 

• På vilket sätt tycker du att arbetstiderna påverkar risken för 

utmattningssyndrom? 

• Vad tycker du att ni har för handlingsutrymme på arbetsplatsen? Hur är det med 

krav uppifrån och nerifrån? Från sidan? Vad finns det för stöd i teorin? 

• Hur gör du själv för att undvika för att bli stressad på ditt arbete? Hur gör dina 

kollegor? 

• Hur involveras ni, alltså behandlarna, här på XX i arbetet kring arbetsmiljön för 

att förebygga utmattningssyndrom? 

• Om du skulle få drömma, hur skulle din arbetsplats se ut för att kunna ge 

behandlare och klienter en så trygg och behaglig vardag som möjligt? 

 
 

 

 

 

 



 II 

Bilaga 2 Missiv 1 

 
 

        

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
   Växjö 2018.02.01 

                                                                                            
Hej! 
Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 120 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 
Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva om 

utmattningssyndrom bland behandlingspersonal. 
Vårt intresse rör 
När det gäller detta anser vi att era behandlares kunskap /erfarenhet skulle vara mycket 

intressant att få ta del av till vår uppsats. 
För att få göra detta vill vi intervjua sex behandlare i er verksamhet. 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 
Vi kommer att kontakta er per telefon i v. 6 för att bestämma vidare vilka tider som 

passar er bäst. 
Med vänlig hälsning 

                                        
                                        ----------------------------------------- 
                                                   Armina Kujovic                            

                                                                   

 

   -----------------------------------------  

                                                                                     

   Cecilia Löfgren 

 

Handledare: Mats Anderberg 
Examinator: Margareta Ekberg 
Kursansvarig: Mats Anderberg 

 
 
 

      
    

 

 

 

 

 



 III 

Bilaga 3 Missiv 2 

 

Missiv till deltagare i studien Utmattade behandlare. 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

 
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

 
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

 

När intervjuerna är gjorda och transkriberade kommer du att få ta del av och läsa just 

din intervju och godkänna eller inte godkänna ditt deltagande. 
                                        

 

   ----------------------------------------- 
                                                                  Armina Kujovic 
                                           

     -----------------------------------------        

                                                                    Cecilia Löfgren 
 

 

Växjö 2018.02.01 
 

Handledare: Mats Anderberg                 
Examinator: Margareta Ekberg 
Kursansvarig: Mats Anderberg 
 

 

 


