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Förord 
 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som har ställt upp 

och öppnat upp sig kring sin arbetssituation. Utan er hade denna uppsats inte varit 

möjlig att genomföra. Vi vill också tacka vår handledare Daniel Nilsson Ranta som 

genom intressanta diskussioner utmanat oss samt gett oss bra stöttning i vår 

uppsatsprocess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Sammanfattning  
 

Enligt svensk statistik ökar utbrändhet för varje år i vårt samhälle. Det syns 

framförallt hos individer med emotionella arbeten. Det drabbar inte bara individen på 

ett personligt plan utan påverkar även arbetsplatser och ökar samhällskostnader. 

Syftet är att genom kvalitativa intervjuer undersöka anställdas erfarenhet av 

utbrändhet inom socialt arbete på kommunala arbetsplatser, samt även belysa resurser 

och hur vi kan nå ett hållbart socialt arbete. Resultatet har visat tydliga centrala teman 

som är följande; likartade varningssignaler, chefens påverkan, arbetsstruktur, 

samhällets roll och interventioner för ett hållbart socialt arbete. Teman har analyserats 

genom valda teorier och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras framtida 

utmaningar för att motverka utbrändhet.  
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Inledning
 

Varje år kostar sjukskrivningar i Sverige 20 miljarder kronor för välfärden (Vision, 

2016). Från 2010 till 2015 ökade psykiska sjukdomar med 57 000 sjukskrivningar. 

Utifrån detta höga antal är det anpassningsstörning och stress som är de mest 

förekommande faktorerna för sjukskrivning. Anpassningsstörning är ett 

paraplybegrepp där utmattningssyndrom är en av diagnoserna, vilket i större grad 

påverkar arbetsförmågan än andra förekommande psykiska sjukdomar 

(Försäkringskassan, 2016). Försäkringskassan (2016) använder sig av begreppet 

utmattningssyndrom, då det har ersatt det tidigare och mer kända begreppet 

utbrändhet. Vi kommer att använda oss av begreppet utbrändhet, då det är mer 

etablerat inom forskningen. Maslach och Leiter (2000) beskriver att utbrändhet är ett 

brett begrepp som kan förklaras som en emotionell utmattning. Det innefattar besvär 

för en individ såsom trötthet, orkeslöshet, minnessvårigheter, frustration, vrede och 

koncentrationssvårigheter (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Maslach och Leiter 

(2000) beskriver begreppet utbrändhet som stor brist av engagemang i arbetet och 

urholkning av känslor samt en obalans mellan den enskilda individen och arbetet. 

Jenner och Svensson (2003) förklarar att utbrändhet kan bli en konsekvens av att ens 

arbetsplats har uttömt de funktioner som krävs för att utföra ett bra arbete. Maslach 

och Leiter (2000) förklarar att vanligt förekommande orsakssamband till utbrändhet 

uppstår när arbetsbelastningen är för hög, då anställda inte har kontroll på sin 

situation, lönen är för låg, avsaknad av gemenskap, ojämlikhet samt olika värdegrund 

i arbetsgruppen. Jenner och Svensson (2003) berör arbetsprestationen som innefattar 

empati och professionellt bemötande. Författarna menar att det blir svårt för en 

anställd att leva upp till sin befintliga arbetsnivå vid utbrändhet. Det leder i sin tur till 

ett avståndstagande till möten med människor både privat och även inom 

yrkessammanhang. Maslach och Leiter (2000) menar att ökningen av utbrändhet är 

något vi måste uppmärksamma och inte längre kan ignorera då det är för höga 

ekonomiska och känslomässiga kostnader. Att drabbas påverkar inte bara individen på 

ett personligt plan utan slår även tillbaka på arbetsplatser och kostnader i samhället. 

 

Socialt arbete handlar i grund och botten om att hjälpa människor i svårigheter som 

påverkar dess livssituation. Samtidigt handlar det om att få en förståelse för 
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människor och stötta dem mot de mål de vill uppnå. Att arbeta som socionom på 

exempelvis skola, socialtjänst, kriminalvård eller behandlingsinstitution innebär i 

någon mening att skapa ett relationsbaserat förändringsarbete (Sandström 2010). 

Socialt arbete kan betyda att gå in med både hjärta och själ, där det till stor del 

handlar om att arbeta med mjuka värden i mötet med människor. Sandström (2010) 

skriver att socialt arbete ständigt har förändrade krav på arbetets utförande jämfört 

med andra yrkesområde. Detta kräver större flexibilitet i yrkesrollen då vi ständigt har 

varierande förutsättningar i såväl ekonomi, arbetsmetoder och omorganisationer. 

 

“Eftersom utbrändhet blir så tydligt i känslor och beteende hos enskilda anställda, 

har det blivit en utbredd uppfattning att det är ett personligt problem och inte ett 

arbetsproblem” (Maslach & Leiter, 2000, s. 50).  
 

Utifrån citatet blir det intressant att följa resonemang kring tankesätt om vem som 

äger problemet angående utbrändhet. Vår inledande statistikgenomgång är konkret i 

den mening att det är ett pågående och ett akut problem där allt fler inte klarar av 

kraven som ställs på en arbetstagare. Denna problemformulering landar i frågor kring 

vilka stödfunktioner det läggs ner på att en anställd ska känna sig sedd och uppskattad 

på sin arbetsplats samt vad som sätts in i förebyggande insatser för att de ska få styrka 

att gå in i arbetet med social utsatthet. Givet att sjukskrivningsstatistik ökar samtidigt 

som det finns kunskap kring hur vi ska hantera det, vill vi i linje med vad Maslach 

och Leiter (2000) förklarar undersöka vad socialt arbete kan tänkas behöva 

genomsyras av för att nå ett hållbart arbetsklimat.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individuella och strukturella faktorer 

bidrar till utbrändhet i socialt arbete, samt vilka former av stöd som kan bidra till ett 

hållbart socialt arbete. Våra frågeställningar är: 
 

• Hur ser de anställdas erfarenhet ut gällande utbrändhet? 

• Hur är de anställdas upplevelser av att ta del av de stödfunktioner som finns på 

deras arbetsplatser för att motverka utbrändhet? 

• Vilka olika tillvägagångssätt finns att arbeta med för att nå ett hållbart socialt 

arbete? 

 

3. Forskningsområdet och kunskapsläget  

 

Då studiens syfte är att belysa socialarbetares erfarenheter av utbrändhet samt lyfta 

fram vad som behövs för att nå ett hållbart socialt arbete följer här en översikt av 

tidigare forskning för att kartlägga kunskapsläget kring ämnet.  

 

År 1995 skrev Söderfeldt, Söderfeldt, och Warg (1995) att enligt litteraturen drabbas 

färre socialarbetare av utbrändhet jämfört med jämförbara yrkesgrupper. År 2011 

skriver Hansung, Ji, och Kao (2011) att det är väl känt att socialarbetare har en högre 

risk för utbrändhet än andra yrkesgrupper. På dessa tjugo år har det bevisligen hänt 

mycket angående utbrändheten hos socialarbetare. De löper en större risk att närma 

sig en utbrändhet då de dagligen möter svåra och komplicerade livsöden hos 

människor (Hamama, 2012). Hamama (2012) skriver även att forskningen inom 

utbrändhet hos socialarbetare tog fart under 1980-talet då det fanns brist på 

socialarbetare och motivation att hjälpa utsatta i samhället. Det som har framkommit 

av forskningen är bland annat att unga har lättare för att bli utbrända än äldre, då äldre 

oftast har ett stabilare liv, mognare synsätt och kan bättre hantera att skilja på arbete 

och privatliv. Det visar sig även att kvinnor är överrepresenterade bland 

sjukskrivningarna med anledning av utbrändhet i Sverige. Däremot diskuteras det att 

yrket är kvinnodominerat vilket gör det svårt att dra slutsatser angående könsaspekter 

(Evolahti, Hultell & Collins, 2013).  
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3.1 Påverkan på individen  
 

Följder av utbrändhet visar endast negativa effekter. Individerna drabbas av psykiska 

och fysiska besvär, samt löper större risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Sömnsvårigheter och ångest är också tydliga symtom (Evolahti m.fl. 2013). McCarter 

(2007) lyfter hopplöshet som ett begrepp hos socialarbetare som försvårar deras 

arbetssituation. Infinner sig hopplöshet bidrar det till brist på energi och 

planeringsförmåga, förtvivlan, uppgivenhet vilket kan leda till psykisk ohälsa, 

depression och självmordstankar. Maslach och Leiter (2000) menar att utbrändhet är 

urholkning av själen, det vill säga brist av sina egna värderingar, ens värdighet, humör 

och vilja. Utbrändhet förstör din hälsa och din förmåga att anpassa dig till din egen 

livsstil.  
 

3.2 Arbetsrelaterat 
 

Mycket forskning tyder på att det tuffa arbetsområdet är en stor anledning till 

utbrändhet. Det är höga krav från politisk ledning samt att det sociala arbetet innebär 

många svåra ställningstaganden och möten. Med anledning av det tuffa arbetsklimatet 

är det en stor personalomsättning då de anställda inte kan hantera situationen och 

känner inte sig sedda och uppskattade av chefer (Hansung & Stoner, 2008). McCarter 

(2007) beskriver även han, att socialarbetare ska leverera ett brett utbud av samhällets 

viktigaste tjänster samtidigt som de ska ha en kritisk roll till de mest utsatta 

människorna i vårt samhälle. Att fullfölja detta, plus ökad administration gör att yrket 

har en tuff utmaning. Han menar att den höga arbetsbelastningen leder till övertid som 

slutligen leder till utbrändhet. I hans forskning presenteras det att mellan 30-60 % av 

socialarbetare byter arbete, eller slutar inom ett års anställning, vilket inte tyder på ett 

hållbart socialt arbete. Hansung m.fl. (2011) tar upp i sin forskning att en stor andel 

av anställda inom socialt arbete byter tjänster. Den stora personalomsättningen bidrar 

till sämre kvalitet och stabilitet på arbetet. Vidare förklarar forskarna att det sociala 

arbetets främsta mål är att fler personer ska må bättre i samhället, men det slutar 

istället med att de själva mår sämre. Hansung m.fl. (2011) menar att vi tillsammans 

med nästa generation måste kritiskt bygga ett hållbart socialt arbete.  
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3.3 Interventioner för att motverka utbrändhet  
 

En del artiklar presenterar insatser som borde användas för att motverka utbrändhet. 

McCarter (2007) beskriver att bättre kommunikation, tydliga yrkesroller, mer 

stöttning, mer handledning, mentorskap och ökning av ekonomiska resurser skulle 

motverka utbrändhet inom socialt arbete. Hasida och Keren (2006) visar att socialt 

stöd av kollegor och chef har en korrelation med utbrändhet, mindre stödfunktioner 

innebär högre risk för utbrändhet. Deras studie visar även att utbildning, handledning 

och arbetsträning har betydelse. Forskarna menar också att yrkesverksamma bör 

skaffa kunskap och färdigheter inom effektiva copingstrategier för att enklare hantera 

problem och konflikter på arbetet. Pooler, Wolfer och Freeman (2014) tar i sin artikel 

upp vägen till att finna lycka i socialt arbete. Resultatet visar på att när socialarbetare 

får känna att de gör skillnad finner de lycka, även funktionen att kunna tjäna andra 

sänder lycka. Det handlar också om aktiva val att se små detaljer i sitt arbete och att 

det genom det skapas utrymme att känna lycka. En viktig utmaning som de lyfter för 

socialarbetares välmående handlar om att söka sig till de människor som ger energi, 

att delge kollegor om händelser där någonting positivt har hänt. I tillägg vill de se 

strukturerade tillfällen under personalmöten där var och en får dela med sig av 

positiva inslag de fått i kontakt med klienter. 
 

4. Teoretiska perspektiv  

 

Vårt bidrag till forskningen om utbrändhet anser vi behöver åskådliggöras i ett 

bredare perspektiv. Det är viktigt att tala om individens resurser, arbetets resurser, 

lyckosamma behandlingar av utbrändhet, vilka som saknas och så vidare. Lika viktigt 

anser vi det är att tala om hur vi alla är med och bidrar till samhällsideal och bygger 

ett samhälle som initialt sätter krav på oss människor sedan barnsben om hur vi ska ta 

oss an “det perfekta livet” med karriär, privatliv och sociala kontakter. Vi ämnar 

därför använda oss av en teoretisk inriktning som tar fäste utifrån samhällets påverkan 

och har valt att använda ett sociologiskt perspektiv som teori. Socialarbetare arbetar 

främst med relationer på mikronivå, men också på makronivå. Då det ständigt sker 

samhällsförändringar påverkar detta individen i samhället samt våra sociala relationer. 

Detta påverkar i sin tur vår relation till oss själva samt med andra människor.  
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Hochschild (2012) beskriver samhällsförändringar utifrån sin teoretiska utgångspunkt 

om att det ändrar och påverkar relationer mellan människor. Idag efterfrågas det mer 

service, det ställs högre krav och det krävs ett större engagemang, vilket påverkar 

individen och dennes mående. Hochschilds (2012) perspektiv lyfter frågor om vad 

som händer med individen när de tvingas framkalla en känsla, eller förmedla ett 

negativt besked som ingår i deras yrke trots att det inte är deras egen person som vill 

leverera det. Hochschild (2012) använder sig av flygvärdinnor som exempel i hennes 

teoretiska perspektiv, där de tvingas le och vara trevliga hela arbetsdagarna trots att 

deras inre kan tänkas känna motsatsen. Det kan beskrivas som att dem behandlas som 

objekt och ska agera som en viss profil. Frågan är då vad som händer med människor 

i ett längre perspektiv, när vi tvingas att visa känslor som inte stämmer överens med 

dennes egen känsla för dagen? Att arbeta inom socialt arbete är likställt med 

flygvärdinnor då det ingår i yrket att “sälja empati”. Det kan visa sig vara ett pris 

anställda får betala som har ett emotionellt arbete menar Hochschild (2012). 
 

Hochschild (2012) berör även utbrändhet, vilket kan uppstå om den anställde går 

helhjärtat in i sitt arbete, har svårt att skilja på arbete och privatliv samt inte kan förstå 

att sina handlingar är för arbetets vinning och inte sin egen. Många arbetsgivare har 

riktlinjer och policys kring hur anställda ska bete sig och uttrycka sig. Det 

framkommer i texten att det är vanligt förekommande att arbetsgivare har en tydlig 

linje kring hur anställda ska bete sig och hur de ska uttrycka sig i kontakt med kunder. 

På så vis blir en anställd väldigt styrd i sitt sätt att vara, tänka och uttrycka sig. En 

viktig frågeställning Hochschild (2012) vidare använder sig av är hur vi individer kan 

identifiera oss med vår yrkesroll och med verksamheten, utan att förenas med den. 

För att nå ett hållbart arbetsklimat menar Hochschild (2012) att inte ta sitt arbete på 

för stort allvar och att det i stunder är viktigt att mer agera som en robot. Rutiner och 

riktlinjer är viktigt, men lika betydelsefullt är det att arbetsgruppen får känna sig 

delaktiga i de arbetsrutiner som tas fram, samt vara med och bygga upp en värdegrund 

som känns fungerande för de anställda. Hochschild (2012) menar också att om ett 

arbete är för styrt ovanifrån, där en chef och ledning går ut med hur anställda ska 

känna och agera och inte får vara med och påverka och tycka till är det mycket troligt 

att de anställda ställs inför följande faktum. Antingen arbetar de på i för hög takt, tills 

att de en dag går in i väggen. Ett annat troligt scenario är att medarbetaren väljer att 

säga upp sig och kan i det beslutet lämnas med en dålig känsla över att den övergett 
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arbetsgruppen. En annan fara med att anställda inte orkar med sin arbetssituation är i 

de fall då tid för återhämtning kortas ner. Hochschild (2012) tar upp ett exempel om 

när det infördes långflygningar, vilket innebar att flygvärdinnorna fick kortare tid att 

förhålla sig till tidsomställningar. Denna typ av arbetsförhållanden går att dra en 

liknelse till hur det kan se ut på olika arbetsplatser inom socialt arbete.  
 

Ett annat sociologiskt perspektiv vi väljer att analysera utifrån är hämtat från 

sociologen Zygmunt Bauman. Enligt Engdahl och Larsson (2011) menar Bauman att 

samhället ser befolkningen som objekt. En liknelse han har gjort är att samhället kan 

förklaras som en trädgårdsmästares stat, då befolkningen är objekt för planmässig 

odling och ogräsbekämpning. Det handlar om att skapa ordning i den moderna 

kulturen och att det är ett ständigt krig om vad som är rätt och fel i samhället. 

Sociologen Bauman menar också att i vårt samhälle håller kollektiva projekt på att 

ersättas med enskilda val. Sociala klasser och gemenskaper bryts och kvar blir 

individen att själv finna en uppgift för att skapa mening och sammanhang (Engdahl & 

Larsson, 2011). Bauman (Engdahl & Larsson, 2011) menar också att individen inte 

avgör alla val själv utan påverkas av reklam, frestelser och förförelser. Individen 

sätter upp mål och får en drivkraft att nå tillfredsställelse som vi inte alltid uppnår, 

och med detta menar Bauman att det har blivit något fel när individer ska nå njutning 

men inte alltid finner det (Engdahl & Larsson 2011). Bauman (2008, 2012) diskuterar 

det senmoderna samhällets betydelse och vad för typ av livsmönster som kommer ur 

det. Bauman (2008) diskuterar konsumtionssamhället, där var och en utifrån normen 

är en del av detta samhälle och väljer att se det utifrån att vi människor är en “säljbar 

vara”. Att vara en del av konsumtionssamhället menar Bauman (2008) handlar om att 

tillhöra det normativa och det som avviker är enligt gemene man fel. Engdahl och 

Larsson (2011) beskriver också Baumans syn på konsumtionssamhället; att det 

handlar om att vi måste skapa vårt eget människovärde genom konsumtion och bygga 

vårt eget varumärke, som skiljer individen från andra människor för att öka sitt eget 

värde.  
 

Hochschild (2012) beskriver vad som händer med individer när de tvingas framkalla 

känslor och att det ingår i känslomässiga arbeten att sälja empati. Bauman (2008) 

menar att vi individer ska vara en säljbar vara och att det är upp till individen själv att 

skapa sitt eget värde. Bauman benämner även individer som objekt i samhället 
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(Engdahl & Larsson, 2011). Båda dessa sociologiska perspektiv har likartade 

karaktärer, därför tror vi att dem kommer komplettera varandra bra. Bauman (Engdahl 

& Larsson, 2011), (Bauman, 2008, 2012) har ett högre samhällsperspektiv om hur 

individer upplevs eller ska vara. Hochschilds (2012) perspektiv fördjupar sig mer på 

ett personligt plan om vad som händer med individer när de måste leva upp till de 

krav som ett arbete eller samhälle ställer. Därför ser vi det positivt att använda oss av 

båda teorierna, för att få ett bredare perspektiv.  
 

5. Metod  

 

Hermeneutik är ett vetenskapligt synsätt som handlar om tolkning eller förståelse av 

texter. Genom att analysera texter strävar forskaren efter att få fram textens mening 

utifrån författarens perspektiv (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver samtal och text som det centrala inom hermeneutiken samt att det är mest 

verksamt inom samhällsvetenskapliga ämnen. Synsättet innebär insamling och analys 

av data vilket i sin tur bidrar till att få en förståelse av en kontext. Med ett 

hermeneutiskt perspektiv är en kvalitativ studie en lämpad metod, där forskaren 

arbetar både med tolkningen av texten utifrån forskarens synvinkel samt den sociala 

och historiska kontexten. 
 

Bryman (2011) redogör för fyra hörnstenar för motiveringen av att göra en kvalitativ 

studie. “Naturalism” vill se samband kring människors upplevelser i liknande 

situationer som ägt rum. “Etnometodologi” vill visa på att vår verklighet blir till 

genom interaktion med andra med tal och handling. “Emotionalism” vill fokusera 

kring det subjektiva hos människor, där viljan att nå inre övertygelser och nå ett djup i 

frågor är centralt. “Postmodernism” handlar i korthet om ett öppet synsätt om hur 

verklighet blir till, där det centrala handlar om att nå olika metoder för att komma 

framåt. Utifrån vårt syfte valde vi att göra en kvalitativ studie i form av kvalitativa 

intervjuer, där vi utgick från hörnstenarna. Vi önskade täcka in socialarbetares 

upplevelser, nå ett djup hos personerna utifrån frågorna vi ställde samt ett öppet 

synsätt om omständigheterna och dess bakgrund.  
 

Bryman (2011) menar att målet med samhällsvetenskapliga intervjuer är att få fram 

kunskap om vilka attityder, normer, värderingar och åsikter respondenten har. Vi 
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valde att göra kvalitativa intervjuer med en blandning av ostrukturerad intervju och 

semistrukturerade intervju. Kvale och Brinkmann (2009) menar också att intervjuer är 

mest lämpliga när forskare vill studera människors synsätt, upplevelser och 

självuppfattning och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld. Det 

handlar i korthet att med hjälp av djupgående frågor få grepp kring ett fenomen, där 

även möjlighet till följdfrågor finns. Innan intervjuerna ägde rum gjordes en 

litteraturgenomgång för att nå en kännedom på området. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att kunskap om intervjuområdet är viktigt samt att vara bekant med 

metodologiska alternativ för att få fram bästa möjliga information av intervjun. 

Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv inom intervjuforskning beskriver Kvale och 

Brinkmann (2009) att det ofta inte är analyser och tolkning av texten som är 

utmaningen utan snarare att intervjufrågor behöver vara extra tydliga. Detta är viktigt 

att ta med sig vid val av intervjufrågor för att tolkningen av texterna ska bli 

sanningsenliga. Vi ville få en kunskap om hur resurser, strategier, insatser såg ut på de 

olika arbetsplatserna och hur personalen själva använde sig av dessa samt personliga 

erfarenheter av utbrändhet.  
 

5.1 Urval  
 

Vi har intervjuat personer som är relevanta för vårt forskningsområde och valde att 

använda oss av målinriktat urval. Utifrån våra frågeställningar intervjuade vi sju 

stycken kommunanställda inom socialt arbete i Sverige. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver komplexiteten genom att välja antalet på intervjupersoner. Ofta är det 

undersökningens syfte som styr antalet personer. Då vårt syfte var att undersöka 

upplevelser om utbrändhet på kommunala arbetsplatser var vi medvetna om att vi 

behövde ett större antal för att få ett omfångsrikare resultat. Kvale och Brinkmann 

(2009) hävdar dock att i många aktuella intervjustudier hade det varit bättre om 

forskare haft färre antal intervjupersoner och istället ägnat mer tid på att förbereda och 

analysera intervjuerna. Det är något vi har reflekterat över och valde därför att göra 

våra intervjuer kvalitetsrika istället för att nå ett större antal. Våra sju intervjupersoner 

har varit sjukskrivna för utbrändhet, men funnit vägen tillbaka till arbete. Vi valde att 

inte avgränsa intervjupersonerna till en specifik stad, då vårt syfte inte var geografiskt 

inriktat. Därför var intervjupersonerna från olika städer i Sverige, men med liknande 

arbete inom socialtjänsten och HVB-hem. Intervjupersonerna var i åldrarna 30-50 år.  
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Under processens gång insåg vi att det var svårare att finna intervjupersoner än vi trott 

och därför använde vi oss av snöbollsurval. Bryman (2011) förklarar att det används 

för att få kontakt med personer som är relevanta för ens studies tema, som i sin tur får 

tag i ytterligare kontakter. Våra första intervjupersoner gav oss kontakt till andra 

intervjupersoner som överensstämde med vårt urval.  
 

5.2 Analysmetod 

 

I vår kvalitativa studie valde vi att använda oss av tematisk analys. Bryman (2011) 

förklarar tematisk analys som det vanligaste angreppssätten inom kvalitativa data. 

Tematisk analys innebär att identifiera centrala teman med olika variabler. Richie 

m.fl., (2003) presenterar en vanligt förekommande metod som heter ”framework”, 

vilket är en metod för att syntetisera data (citerad i Bryman, 20011). Som forskare är 

det viktigt att läsa och göra fältanteckningar noggrant för att användningen av 

inkommen data ska användas på bästa sätt. Vi använde oss av denna analysmetod då 

vi såg det passande att dela upp våra intervjuer i olika teman då vi önskade kunna se 

mönster och variabler på ett enklare sätt. Detta bidrog till ett mer hanterbart sätt att 

sammanställa den data vi fick in. Ryan & Bernard (2003) presenterar åtta punkter att 

vara vaksam mot när forskare väljer tema. Bland annat är det viktigt att beakta 

repetitioner, likheter och skillnader, övergångar och språkliga kopplingar som kan 

påverka innehållet (citerad i Bryman, 2011). I resultat och analysdelen framkommer 

det tydligt vilka tema vi utgått från.  
 

Under vår sökprocess för att nå tidigare forskning valde vi att använda oss av 

Mittuniversitetets databas där vi sökte i Proquest Social Science, där det ingår sju 

olika databaser. Vi utförde en sökning på material som var peer reviewed vilket 

visade sig var mestadels artiklar. Då det inte fanns svensk forskning i samma 

utsträckning använde vi oss av ord som exempelvis “burnout”, “stress”, “social work” 

och “sustainable”. Med en sökning på ordet “burnout” gavs 12 722 träffar. För att 

minska antalet träffar på sökningen användes kombinationer av dessa ord. “Burnout” 

och “social work” fick ner träffarna till 4 840 stycken. I nästa steg lade vi till 

“sustainable” och “Sweden”, som blev 236 träffar. Med olika kombinationer prövade 

vi oss fram, då vårt mål var att få fram artiklar som berörde ämnet utbrändhet. Därför 
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gjorde vi våra val mycket utifrån rubrikerna på artiklarna. I vårt urval har vi även tittat 

på årtal och antal referenser för att få relevant forskning. Vi valde åtta artiklar som 

visat sig väsentliga till vårt ämne.  
 

5.3 Reliabilitet och validitet 

 

I all forskning är det viktigt att nå en hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar 

om forskningsresultatets tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi analyserade 

vårt resultat kritiskt genom en jämförelse med tidigare forskning för att vi ville öka 

tillförlitligheten. Vi ville se om det fanns likheter från tidigare forskning eller om det 

påvisade nya mönster. För att styrka tillförlitligheten har det varit bra att vara två 

personer då vi reflekterat tillsammans, det vill säga tillvägagångssättet för att tolka 

resultatet är inte endast från en forskare utan från två. Det krävdes att vi var extra 

tydliga hur vi skulle analysera materialet och hur vi drog slutsatser. Det finns ingen 

garanti att resultatet kommer att se likadant ut vid ett annat tillfälle och med andra 

intervjupersoner. Vi var medvetna om att det är mycket som styr hur individer svarar i 

intervjuerna. Politik, kommuner, arbetsplatser, privat mående är viktiga aspekter som 

kan tänkas påverka intervjupersoner. Bryman (2011) redogör för validitet där det 

centrala handlar om att göra mätningar av vad forskare i utgångspunkt lagt fokusering 

på. För att vi skulle öka vår forsknings validitet höll vi oss till det vi verkligen skulle 

mäta. Det kan tyckas lätt att hålla sig till forskningsämnet, men det kan vara svårt att 

avgränsa det i ett intervjusammanhang. För att öka relevansen i våra intervjuer var det 

viktigt att vi höll en hög kvalitet på våra intervjufrågor samt att det även genomsyrade 

användningen av den information vi fick. Vår välarbetade intervjuguide hjälpte oss att 

hålla oss till uppsatsens syfte vilket ökade validiteten.  

 

5.4 Etik  
 

Vid vårt val av intervjuforskning var vi medvetna om att vi behövde förhålla oss till 

etiska regler. Vårt val av forskningsområde handlade om utbrändhet på arbetsrelaterad 

nivå, men samtidigt nådde det även intervjupersoner på ett privat och personligt plan, 

vilket kunde vara känsligt för dem. Därför var det högst lämpligt att vi gjorde ett 

etiskt protokoll, som synliggjorde vilka etiska problem vi kunde tänkas drabbas av 

och hur vi skulle arbeta med att undvika detta i våra intervjuer. Fyra etiska riktlinjer 
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är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Då vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med målinriktat 

urval har vi använt oss i hög grad av informerat samtycke. Vi var medvetna om vad 

våra intervjupersoner har gått igenom och för att vi skulle få en bra och tillförlitlig 

relation var vi tydliga med vårt syfte och vårt användningsområde för den information 

vi fick ta del av. Därför använde vi oss av ett informationsbrev till våra 

intervjupersoner. Informationsbrevet innehöll även information om vem materialet 

var tillgängligt för och intervjupersonernas anonymitet som berör deras 

konfidentialitet. Konsekvenser är en relevant etisk riktlinje som vi reflekterade 

mycket över. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver konsekvenser som att vara 

medveten om att den öppenhet som intervjupersonerna kan tänkas ha, kan avslöja 

saker som denne sedan ångrar. I vår forskning har detta vara väsentligt. Då vi bland 

annat valde att titta på vilka tillvägagångssätt kommunala arbetsplatser haft för att 

motverka utbrändhet var vi medvetna om att intervjupersonerna kunde avslöja 

information om deras arbetsplatser, vilket skulle kunna bli lidande konsekvenser i 

framtiden för dem. En reflektion kan också ha uppstått hos intervjuperson angående 

vad dennes arbetsgivare egentligen gjorde för åtgärder för att få den anställda att 

komma tillbaka till arbetet. Den fjärde och slutliga riktlinjen som Kvale och 

Brinkmann (2009) presenterar handlar om forskarens roll. Då vi var två forskare i 

denna uppsats la vi stor vikt på att samråda om våra roller. Det berörde frågor som 

moral, värderingar, integritet, kunskap och erfarenhet. För att det skulle bli 

gynnsamma intervjuer krävdes det att vi var sammansvetsade och hade samma mål. 

Relationen mellan oss intervjuare var med andra ord viktig, men också den sociala 

relationen mellan intervjuare och intervjuperson. Vårt mål var att personerna skulle 

känna sig fria och trygga och som Kvale och Brinkmann (2009) skriver ska det även 

finnas en balansgång mellan oss, dels för att nå värdefull kunskap men också för att 

uppfylla de etiska riktlinjerna. 
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6. Resultat och analys  

 

Utifrån vår analysmetod, tematisk analys kommer vi presentera resultat från våra 

valda teman. De innefattar både ett individuellt plan samt ett strukturellt plan. Teman 

är följande; varningssignaler, arbetsstruktur, chefens betydelse, hållbart socialt arbete 

samt slutligen samhällets roll. Dessa teman har varit genomgående under våra 

intervjuer och vi ser dem som centrala delar i vår uppsats. Varje del kommer att 

presenteras utifrån intervjumaterial kopplat till en analys med hjälp av tidigare 

forskning och teoretiskt perspektiv. Då vi har valt att ha en hermeneutisk tolkning 

väljer vi att presentera de tillfrågade vid namn. Namnen i texten är däremot fingerade 

för att styrka deras etiska konfidentialitet. 
 

6.1 Varningssignaler 

 

Gemensamt för våra intervjupersoner är att samtliga har haft liknande 

varningssignaler. Sömnsvårigheter, minnessvårigheter, stress, ångestpåslag, irritation, 

nedstämdhet, trötthet, koncentrationssvårighet, hög puls och aptitförlust är tydliga 

orsaker till utbrändhet utifrån vårt intervjumaterial. Sömnsvårigheter är en 

varningssignal som samtliga intervjupersoner har nämnt. En del intervjupersoner kan 

inte sova utan ligger vaken hela natten och det förekommer mardrömmar och 

kallsvettningar under sömnen. Som vi tidigare presenterat kan arbetstider störa ens 

dygnsrytm och påverka sömnen. Komplexa ärenden och mycket tankar påverkar 

sömnen. Evolahti m.fl. (2013) nämner i sin forskning att sömnsvårigheter är ett tydligt 

tecken på utbrändhet och en analys utifrån våra intervjuer är att sömnsvårigheter är en 

vanligt förekommande riskfaktor som bör ses allvarligt på i tidigt skede för att 

motverka utbrändhet.  
 

Många av intervjupersonerna beskriver att varningssignaler ofta gick ut över 

privatlivet. Det nämns att det inte fanns ork till att göra något annat än att arbeta. 

Trötthet, nedstämdhet, minnessvårigheter och irritation är återkommande symptom. 

Kristoffer beskriver att när han kommer hem från sitt arbete, brukade han gå och 

lägga sig och det slutar med att han sov länge. Det gick ut över familj och vänner som 

var nära till honom. Även Hanna beskriver att arbetet gick ut över hennes 

familjesituation, hon tog arbetet med sig hem och tänkte mycket på arbetet fast hon 
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inte ville. Hanna har även tre barn som behöver hennes uppmärksamhet och hon 

kunde känna att hon inte hade ork till vardagssysslor. Hon beskriver energin som helt 

borta. Hanna upplevde även många sömnlösa nätter där tankarna kring arbetet gick på 

högvarv, vilket gick ut över hennes privatliv. Erika beskriver att hennes 

varningsklocka var i första hand hennes trötthet, men då det började i 

november/december hade hon svårt att urskilja om det var mer än vanlig hösttrötthet. 

Hennes trötthet och irritation fick henne att ofta gråta då hon kände att hon inte hade 

någon förmåga att lösa problem. Hon beskriver även ett tillfälle när hon satt i bilen 

och inte kunde hitta hem från arbetet, lokalsinnet och minnet försvann för en stund. 

Hanna nämner också att hennes närminne sviktade ett antal gånger. Hon såg sig själv 

ofta väldigt irriterad, både på personer på arbetet och i privatlivet. Precis som Erika 

nämner Hanna trötthet och irritation som fick henne att börja gråta ofta, då hon kände 

sig i psykisk obalans. Cecilia bekräftar liknande symtom och förklarar att hon 

upplevde det skamfullt att vara stressad och trots att hon såg en fara i det valde hon att 

blunda för det faktum att hon levde med stora stresspåslag. 
 

Vi har sett gemensamma varningssignaler hos intervjupersonerna vilket har väckt 

funderingar kring varför socialarbetare upplevs trycka undan sina egna känslor och 

låta det fortgå till en sjukskrivning. Maslach och Leiter (2000) har under sina år som 

forskare inom utbrändhet framtagit en enkät, som är ett mått på utbrändhet. “The 

Maslach Burnout Inventory” hjälper anställda att förstå vart de befinner sig på 

“utbrändhet-engagemang-skalan”. Den ger tydliga indikationer och bedömningar på 

personliga och arbetsrelaterade områden. En analys för att upptäcka anställdas 

mående i ett tidigt skede och lyckas motverka utbrändhet är Maslach Burnout 

Inventory eller liknande modeller ett välanpassat sätt.  
 

“Men jag fortsatte och skjuta mina känslor åt sidan tills det då inte gick längre. Så 

jag vet ju varför det blev som det blev” (Johanna). 
 

Citatet ovan från Johanna visar ett tydligt mönster att trots tecken på utbrändhet väljer 

socialarbetare att trycka undan sina känslor, tills det inte längre går. Kristoffer 

förklara även att han höll uppe skenet på arbetet, men tillslut kom ett riktigt bakslag 

där han kände att kroppen inte klarade av mer. Hanna förklarar att i efterhand kan hon 

inse vad det var som var på väg att hända. Hon berättar att när frågan kom “hur mår 
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du?” på handledarmötet, brast hon i gråt och sa att hon var trött. Johanna berättar att 

hon tillslut insåg att det inte var acceptabelt att hon skulle må som hon gjorde. Hon 

kände att hon inte hade tid att bli sjuk utan drog symtomen framför sig. Allt hände 

under en period när det var väldigt mycket att göra på arbetet, vilket bidrog till att inte 

ta sig tid att känna efter. Erika berättar att nu i efterhand kan hon se tydliga tecken på 

sin utbrändhet. Istället för att lyssna på kroppen och känna efter fortsatte hon i samma 

tempo och valde att fokusera på hur fort hon skulle komma tillbaka till arbetet igen. 

Detta ser vi som en tydlig gemensam faktor för många av intervjupersonerna. De 

väljer att inte fokusera på sig själva och sitt eget mående utan fokuserar på att trycka 

undan det för att komma tillbaka till arbetet.  
 

En summering från våra intervjupersoner utifrån deras varningssignaler visar 

framförallt svårigheter med sömn, minne, koncentration och stress. En viktig del som 

framkommit är tydliga tecken på att trycka undan och förneka sina varningssignaler. 

Detta kan vara ett led i vad Hochschild (2012) benämner som självstigmatisering. Det 

innebär en förnekelse av de egna känslorna till den grad att man ljuger för sig själv. 

Individen har en illusion om sitt mående, vilket kan leda till en felaktig uppfattning 

och slutligen en lögn. Intervjupersonerna beskriver att de inte inser allvaret i deras 

mående, förrän det är för sent. Hochschild (2012) förklarar att anställda har en 

förmåga att ta in känslor från arbetet och omvandla det till sina egna känslor. Syftet 

kan även handla om att matcha in med andra individer och arbetsplatser. Trots sina 

känslor strävar dem att uppföra sig som de borde göra för arbetsplatsens skull. 

Sammanfattningsvis för att motverka utbrändhet är det viktigt att reflektera över 

självstigmatisering och inse vad följderna kan tänkas bli.  
 

6.2 Arbetsstruktur 

 

Kristoffer arbetar på ett HVB-hem för ungdomar i åldern 14-25, med till största del 

missbruksproblematik, men även ungdomar med psykisk ohälsa. Boendet kan erbjuda 

plats för åtta ungdomar och personalen består av tio stycken heltidsanställda. 

Arbetsupplägget är tänkt att varje ungdom har en egen kontaktperson som 

tillsammans med ungdomen tar fram en individuell plan med syfte att tillgodose 

ungdomen med verktyg för att nå ett tillfrisknat tillstånd. Det blir tydligt att 

tillgänglighet för ungdomen är ett centralt fokus då det framkommer att personalen 
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finns på plats dygnet runt. De anställda arbetar med ett rullande tio veckors schema, 

där det turas om att arbeta dygn, kvälls och nattpass. I perioder blir det med andra ord 

väldigt långa arbetspass. Vi blir varse om att det inte finns någon inplanerad rast eller 

tid där personalen under dessa långa arbetspass kan dra sig undan. All arbetad tid görs 

tillsammans med ungdomarna. Tillgänglighet kan ses som ett starkt incitament i att nå 

en ungdom i deras inre, då mycket kraft går åt till att vinna förtroende. Kristoffer 

förklarar att avsaknaden av rast och möjlighet till att dra sig undan varit en stor del i 

att han i slutändan inte orkade med arbetet. Det framkommer även att arbetsstrukturen 

saknar ramar i specifika behandlingsmetoder och teorier att ta utgångspunkt i arbetet 

med ungdomarna. De anställda får på egen hand utforma vad de anser är viktigt att 

arbeta med för varje ungdom och lämnas med ansvaret kring till vilken utsträckning 

de ska arbeta med förändring. Med andra ord finns det en fara i att göra allt i sin makt 

för att nå varje ungdom menar Kristoffer, då han tycker det är svårt att göra saker 

halvdant och vill alltid ge sitt yttersta. Han förklarar att vissa i personalen arbetar 

väldigt mycket med ungdomarna, medan andra kan komma undan med att inte lägga 

ner samma engagemang. Cecilia förklarar att i och med förväntningar om 

tillgänglighet på arbetet och fullt engagemang kunde hon finna det svårt att tillåta sig 

att sätta sig ner och ta en kort paus för återhämtning.      
 

Sara har en historia av att arbeta som socialrådgivare inom socialtjänsten. 

Arbetsuppgifterna var många och innebar dels att arbeta med ärenden som berörde 

hemlöshet, missbruksproblematik och ekonomiskt bistånd. Hon arbetade i 

utgångspunkt dagtid, men det som i hennes fall var orsaken till att arbetssituationen 

blev ohållbar var när hon tillsammans med en kollega fick i uppgift att utöver sina 

arbetsuppgifter hålla i kvällskurser kring återfallsprevention. Detta innebar att varje 

vecka ha arbetspass som kunde vara upp till tolv timmar. Det förväntades samma 

arbetsmängd som tidigare och en större kraftansträngning i och med kursen. Det 

dröjde inte länge innan Sara såg varningssignaler i det ändrade arbetsmönstret och 

hade svårt att återhämta sig efter de dagar hon hållit i kvällskurser. Till slut krävde 

hon ett krismöte med chefen om den ohållbara situationen, men fick ingen vidare 

respons.  

 

Erika arbetade på ett HVB-hem med inriktning på familjebehandling. Familjer som 

blivit anmälda till socialtjänsten bor på hemmet och de anställda arbetar med att 
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utreda deras situation utifrån genomförandeplan som tagits fram av socialtjänsten. I 

regel bor en familj på hemmet under en månad, men ibland upp till två månader. Här 

är tanken att spegla vilka brister det finns samt förbättringsområden och hitta 

lösningar på ett bättre familjeband. Ett exempel på en arbetsvecka kan vara att de 

anställda arbetar två dagspass och två dygnspass med sovande jour för att nästa vecka 

ha två pass mindre. Erika menar att i princip alla anställda ser schemaupplägget som 

central orsak till den höga sjukskrivning som varit på arbetet och även orsak till varför 

hon blev utbränd. Familjerna har alltid tillgång till de anställda vilket betyder att i 

många fall kan dygnspassen innebära brist på bra sömn. Detta blev en ohållbar 

möjlighet till återhämtning för att följaktligen ta sig an ett dagspass efter avklarat 

dygnspass på arbetet. I takt med påfrestande arbetstider i kombination med motigt på 

privat nivå menar Erika att tid för återhämtning inte fanns och att det blev till slut 

droppen. Cecilia arbetar även hon på ett HVB-hem och menar att trots sovande jour 

där utrymme ges till återhämtning, kunde hon inte stänga av jobbet och vila, då 

personalen alltid skulle vara tillgänglig. Lina arbetade inom socialtjänsten med barn 

och familjeärenden. Hon uppger att det inte var klienterna som fick henne utbränd, 

utan det var bristen av arbetsstruktur som var felet. Medarbetarna fick turas om att 

vara chef på verksamheten, då det var svårt att rekrytera in personal.  
 

Johanna arbetade som socialsekreterare inom försörjningsstöd, men hade olika typer 

av tjänster inom området, där hon var projektledare för långtidssjukskrivna på 50 %, 

en integrationstjänst på 50 %, ärenden kring SFI samt vanliga 

försörjningsstödsärenden. Johanna förklarade att hon tidigt signalerade till chefen att 

det var för mycket arbetsbelastning och att det var svårt att finna fokusering vad hon 

skulle lägga energi på. Då hon inte fick avlastning i sina projekt blev det orsaken till 

att Johanna till slut inte orkade med förväntningarna som ställdes. Cecilia varnade 

också sin chef för hög arbetsbelastning, men hennes chef såg mer kring att utbrändhet 

snarare handlade om ett individuellt och privat problem. Maslach och Leiter (2000) 

beskriver att en vanlig tro kring utbrändhets uppkomst handlar om individens val och 

handlingar. De visar genom forskning att upprinnelsen av utbrändhet snarare handlar 

om arbetsstrukturen och medarbetarens möjlighet att påverka arbetsupplägget. Detta 

innebär att det är en pågående fråga där åsikterna bevisligen särskiljs. 
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En sammanfattning av vårt intervjumaterial angående de anställdas arbetsstruktur är 

framförallt schemaupplägget. Det är långa arbetspass, dygnspass, kvällskurser och 

avsaknad av rast. En stor del i arbetsstrukturen är arbetsmängden, arbetsbelastningen 

samt tillgängligheten. Arbetsgivaren ställer krav och vill se engagemang i alla 

arbetsuppgifter. Dessa komponenter bidrar till brist på återhämtning och vila för de 

anställda. Som tidigare nämnts tar Hochschild (2012) upp flygvärdinnor som exempel 

på hur arbetstiden kan påverka anställdas mående. Hochschild (2012) menar att 

långflygningar orsakar att flygvärdinnor får mindre tid till att anpassa sig till 

tidsomställningen. På liknande sätt har socialarbetare mindre tid att återhämta sig när 

de arbetar dygnspass med sovande jour. Trots upplägget av schemat vill arbetsgivaren 

se ett stort engagemang från den anställde och att den ska bygga bra relationer med 

klienter. Applicerar vi in föregående exempel med sociologen Baumans (2008) 

resonemang angående konsumtionssamhälle blir det ett tydligare sätt att se hur 

arbetsstrukturen förväntas vara. Konsumtionssamhället handlar om att utrota den linje 

som skiljer kall från fritid, arbete från hobby och rekreation samt inte ge individen 

begränsad arbetstid och utrymme för fritidsintresse. Bauman menar att enligt 

samhällssynen är de som arbetar 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan numera de 

som anses vara lyckosamma och gynnande av framgång. Förr ansågs dessa individer 

vara arbetsnarkomaner (Engdahl & Larsson, 2011). En analys från delar av vårt 

intervjumaterial är att arbetsgivaren ställer liknande krav på den anställde, oavsett om 

denna har hunnit återhämtat sig. För att citera Hochschilds (2012) exempel angående 

flygvärdinnorna har en flygbolagschef resonemang varit följande; “Act as the cabin is 

your home” (Hochschild, 2012, s. 120). Hochschilds (2012) exempel anser att 

företaget vill att individen ska se sitt arbete som sitt hem och Bauman (2008) menar 

att skillnaden mellan arbete och fritid blir allt mindre. De flesta av våra 

intervjupersoner betonar att de behöver mer återhämtning för att bli mer engagerade 

på sitt arbete och förebygga utbrändhet. Samtidigt vill deras arbetsgivare att de arbetar 

dygn, kvällskurser och bortprioriterar raster samt ger dem mer arbetsbelastning. Å ena 

sidan kan det anses vara en brist på förståelse och kommunikation, om den anställde 

gått med på dessa avtal vid sin anställning eller blir det som en chock när denne börjar 

sin anställning. Å andra sidan ställer vi oss frågande till om utbrändhet är ett negativt 

bevis och en effekt av individers levnadssätt i Baumans (2008) resonemang kring 

konsumtionssamhälle.  
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6.3 Chefens betydelse 

 

“Ibland kan det bara handla om att höra ord som att man har gjort något bra” 

(Johanna).  
 

Samtliga av de som intervjuas har belyst vikten av ett bra och tydligt ledarskap för att 

de anställda ska känna sig viktiga och sedda. Vanligt förekommande i de tillfrågades 

situation var att stöd från chef och ledning kom alldeles för sent, först när personerna 

kört fullständigt slut på sig själva och inte klarade av någonting mer. Cecilia förklarar 

att hennes chef valde att lägga över problemet som att det är individens fel och ansvar 

till förändring. Kristoffer kan i efterhand se betydelsen av att ha en chef som till större 

utsträckning är involverad i arbetsprocessen och menar att han framöver kommer 

ställa krav på kommande chef att vara mer engagerad i personalen. Han önskade att se 

fler kontinuerliga träffar med sin chef, med ett slags forum där raka frågor kring hans 

mående ställdes. De tillfällen som gav utrymme för att prata om hur personalen 

mådde skedde i synnerhet i en stor grupp, med undantag för enskilt möte med chefen 

en gång i halvåret. Att få träffa chefen en gång i månaden hade räckt menar den 

tillfrågade, då Kristoffer såg chefen som en stor del i att kunna påverka reglering av 

arbetsstruktur och arbetsfördelning. Sara hade under sina sju och ett halvt år inom 

samma tjänst fem olika chefer. Hennes erfarenhet av dessa var att de inte var 

närvarande, det saknades förståelse när arbetsbördan blev för stor och det gavs inte 

utrymme att få avlastning i tuffa tider.  
 

“När jag väl sa ifrån att jag inte fixade det här, så fick jag bara svaret: Det måste du! 

Då gick det bara inte mer så då bröt jag bara ihop och sen blev jag sjukskriven, sen 

var jag borta på heltid i sju månader” (Sara).  
 

Samma chef som fällde denna kommentar blev senare polisanmäld för sexuella 

trakasserier efter att ha utsatt en annan yngre kvinnlig kollega med opassande 

bemötande, även utanför arbetstid. Vidare beskriver hon att chefen hade en olustig 

ledarstil då den ofta skapade stor förvirring i arbetsgruppen genom att spela ut 

personalen mot varandra i form av att ge olika typer av besked till personalen. 

Johanna bekräftar de tidigare lyfta resonemangen och poängterar att det inte hade 

behövt bli som det blev om hon hade blivit mer sedd och bemött i sin svåra situation. 
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Hon såg ett behov av att få guidning i att göra avgränsningar i alla de projekt hon var 

en del av och hon beskriver att hon signalerade till chefen om att det var en ohållbar 

situation. Trots det krävdes en sjukskrivning för att det skulle ske en förändring med 

ändrade arbetsmönster. Stressforskaren Perski (2006) talar om vikten av socialt stöd 

på sin arbetsplats och dess stora betydelse att i de stunder som en människa upplever 

stress är det viktigt att få känna en del av ett sammanhang, grupp och där stöd ges. 

Lina förklarade att i hennes fall var det brist på chefskap, då det i långa perioder 

kunde vara utan en tillförordnad chef, där medarbetarna istället fick ta på sig den 

rollen. Följden av denna situation var att hon inte fick den stöttning hon behövde.  
 

Hanna arbetar med familjehemsplaceringar av barn och är tack vare bra stöd från chef 

och arbetsgrupp tillbaka på den arbetsplats som hon sjukskrev sig ifrån. Hanna 

beskriver att hon upplevde att chefen lyssnade på vad hon ville och i synnerhet vad 

hon i arbetet klarade av och var gränsen gick. I hennes fall har det blivit tydligt att 

chefen tagit till sig detta och på så vis sänkt kraven kring att inte stressa tillbaka in i 

gamla arbetsrutiner. Erika uppvisar även goda exempel från stöd av sin chef som hon 

beskriver varit till stor betydelse i att komma tillbaka till arbetet. Hon beskriver att 

chefen ringde flera gånger under sjukskrivningstiden och frågade hur jag mådde och 

om det var någonting som chefen kunde bistå med. Chefen tog fram en remiss som 

möjliggjorde en samtalskontakt med en psykolog, vilket var ett viktigt stöd uppger 

hon. Erika fann även ro i att chefen var tydlig med att hon fick komma tillbaka till 

arbetet i sin egen takt, vilket hon också kan se skapade ett utrymme till återhämtning 

och styrka. Cecilia delar även liknande erfarenheter av ett bra stöd när hon väl kom 

tillbaka till arbetet efter sjukskrivningen. Först då upplevde hon sig hörd och fick det 

stöd hon långt tidigare önskat av sin arbetsplats. 
 

Sammanfattningsvis upplevs det utifrån våra intervjupersoner att chefen har en stor 

påverkan på de anställdas mående. Det framkommer att våra intervjupersoners chefer 

ofta har varit mer stöttande efter den anställdes utbrändhet än innan. Det beskrivs 

bland annat att chefen har haft svårt att se den anställdas behov och arbetsbörda. Att 

vara lyssnande, förstående, stöttande och uppmärksam anses vara viktiga egenskaper 

hos en chef. De har också framkommit att chefen borde vara mer involverad i 

arbetsprocessen.  
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Det är tidigare konstaterat inom forskningen att chefen har påverkan på anställdas 

mående. Mutkins, Brown och Thorsteinsson (2011) har visat att organisatoriskt stöd 

har hjälpt att stärka anställdas positiva känsla av personlig prestation och att motverka 

risken för känslomässig utmattning. Hamama (2012) har konstaterat att stöd från 

ledare är avgörande för att minska utbrändhet hos sina anställda. Däremot visar 

Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-Dayan och Schwartz (2002) att chefen inte är 

korrelerad med den anställdes utbrändhet utan att en anställs närmaste chefs stöd 

förknippades med produktivitet och tillfredsställelse. Detta tyder på att det finns olika 

infallsvinklar och perspektiv och forskningen kan upplevas tudelad angående chefens 

betydelse. Det som är gemensamt är att chefen har en påverkan på den anställdes 

mående, men svårt att dra slutsatser angående chefens ansvar för den anställdes 

utbrändhet.  
 

Ett perspektiv Hochschild (2012) lyfter är att de anställda måste få tid att ventilera sig, 

att handledare och chefer ser till att de får ut sina tankar och frustration. Får de 

anställda inte ut det på handledningstillfällen eller möten med chefen är risken att det 

går ut över klienter, privatliv eller sig själv. En analys är att vi ser att det i värsta fall 

stannar kvar i individens inre och orsakar utbrändhet. Hochschild (2012) nämner även 

att många arbetsgivare har riktlinjer och policys hur den anställde ska arbeta och bete 

sig, vilket anställda inte alltid vill förhålla sig till. Bauman (2008) beskriver att vi i 

vårt moderna samhälle lever i en ständig förändring, där det numera är präglat av ett 

individualiserat synsätt, med fokus på ett självförverkligande. I linje med vårt resultat, 

tidigare forskning och Hochschilds (2012) perspektiv framträder vikten av att få ett 

bra stöd av en chef. Bauman menar att när relationer blir “flytande” och diffusa 

ändras förväntningar på individen. En följd av högre krav på anställda i kombination 

med bristande chefskap, ökar risken för “självstigmatisering”. Detta tidigare 

presenterade begrepp som Hochschild (2012) berör innebär en förnekelse av känslor. 

En vidare analys är att de intervjupersoner som stannat på sin arbetsplats efter sin 

utbrändhet har haft bra stöd av sin chef. De intervjupersoner som upplevt sämre stöd 

har bytt arbetsplats, vilket i sin tur bidrar till hög omsättning av personal. Hansung 

m.fl. (2011) resonerar kring att anställda inom socialt arbete ofta byter arbetsplats 

vilket gör arbetsklimatet ohållbart. För att skapa balans och stabilitet menar forskarna 

att chefer måste ger mer support till sin personal, vilket i sin tur stärker 

arbetsgruppens kvalité.  
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6.4  Ett hållbart socialt arbete 

 

Detta tema kommer att beröra vår tredje frågeställning som handlar om vilka olika 

tillvägagångssätt vi kan arbeta med för att nå ett hållbart socialt arbete. Vi anser att 

detta är en viktig punkt för framtiden och för vidare forskning inom utbrändhet hos 

socialarbetare.  
 

“Just nu vet jag inte om jag ska jobba mer inom socialt arbete på en lång tid” 

(Kristoffer).  
 

Citat kommer ifrån Kristoffer som har läst mastersnivå på socionomutbildningen i 

fyra och ett halvt år och arbetat ett och ett halvt år inom socialt arbete innan han blev 

sjukskriven. Liknande resonemang visar Erika som endast arbetade ett år efter 

examen innan hon blev sjukskriven. Vår tolkning av denna information är att det är 

långt ifrån hållbart. Vi upplever däremot att våra intervjupersoner är hoppfulla då de 

ger förslag på vad som behövs för att kunna få ett mer hållbart arbetsklimat. Detta kan 

kopplas samman med Pooler, Wolfer och Freeman (2014) som har forskat på hur vi 

finner glädjen i socialt arbete. De menar att anställda måste känna glädje och 

meningsfullhet i sitt arbete för att motverka psykisk ohälsa. Forskarna lyfter även 

förslag som handlar om aktiva val, leva i nuet, söka efter det som ger energi, delge av 

det positiva i yrket till kollegor för att sprida glädje och ett bra arbetsklimat.  
 

En viktig del alla intervjupersoner tror på i sitt arbete är handledning. Kristoffer 

nämner vikten av handledning som nyanställd, att den inte bara ska existera i grupp 

utan även enskilt. Han berör att det behövs vara högt i tak mellan chef och anställd 

och det bör vara fokus på raka frågor för att få fram hur den anställde mår. Johanna 

anser också att det behöver satsas mer på handledning, där arbetsgivare behöver 

uppmärksamma hur den anställdes arbetssituation är. Hon förklarar även att det 

kanske behövs någon form av hälsosamtal för att motverka utbrändhet då 

arbetsgivaren ofta är en orsak till anställdas utbrändhet och borde därför arbeta mer 

för att den anställde ska må bra. Sara hävdar även hon att handledning är väldigt 

viktigt, speciellt som nyanställd. Hanna berättar att de har handledning var fjärde 

vecka och upplever att det är glest, då det på ett halvår inte blir många gånger. På 

hennes förra arbetsplats var det varannan vecka men där upplevde hon också att det 
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behövdes i större utsträckning. Precis som Kristoffer önskade hon mer enskild 

handledning då hon också finner det som en bra effekt. Hon menar att i 

grupphandledning är inte alla individer lika öppna, och speciellt som nyanställd kan 

det ta längre tid att vara personlig. Det omtalas även om storleken på arbetsgruppen, 

där Sara menar att med för stora arbetsgrupper blir de anställda en i mängden. Hon 

berättar att hon ser fördelen med mindre team då alla anställda blir sedda. Även 

Kristoffer upplever att arbetsgruppen är för stor för att tillsammans ha handledning 

och möte. Det är svårt att släppa fram sina tankar och åsikter i en stor grupp. Cecilia 

tror att mycket vinning ligger i självinsikt och hjälp med gränssättning. Hon tror att vi 

alla behöver hjälpas åt att sänka kraven och göra det vi kan för att bidra till ett 

arbetsklimat som skapar möjlighet till reflektion och diskussion. För henne har 

mindfulness varit en viktig komponent, det har tydliggjort syftet med arbetet och 

relationen mellan sig själv och arbetet.  
 

En annan viktig aspekt som nämnts är mentorskap. Hanna berör detta extra mycket då 

hon nu efter sin sjukskrivning arbetar som mentor till anställda och ansvarar för 

utvecklingsprojekt. Hon berättar att hon nu fungerar som den som ger stöd åt kollegor 

och ger en viss handledning. Hon förbereder även nya utbildningar och läser ny 

forskning och sprider det till sin arbetsgrupp. Hon tror att det behövs mer stöttning 

och att nyanställda behöver successivt slussas in i arbetet. Följden kan annars bli att 

nyanställda blir avskräckta från socialt arbete. Hon förklara att deras mentorprogram 

fungerar som en tid för reflektion men också praktisk ärendehandledning. Sara och 

Lina bekräftar även resonemanget om att få en bra introduktion i form av ett 

mentorskap. McCarter (2007) anser i sin forskning att utbrändhet rotar sig ofta i 

arbetsmiljö och brist på support. För att motverka detta styrker intervjupersonerna 

McCarters resonemang att det behövs mer stöd och support från chefer genom 

handledning och mentorskap. Hamama (2012) styrker resonemanget om support, både 

från kollegor och chefer. Hennes forskning har visat att tillhandahållet av support från 

chefer har påverkan på utbrändhet hos anställda inom socialt arbete, framförallt hos 

nyanställda. Lägre support innebär mer risk för utbrändhet. 
 

Tre intervjupersoner har resonerat kring att det är viktigt att göra den kommunala 

arbetsplatsen till en attraktiv arbetsplats, det vill säga att få de anställda att vilja arbeta 

kvar. Sara diskuterar kring att kommunen borde hitta fler resurser som gör att det 
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lockar de anställda att stanna kvar på arbetsplatsen. Hon ger som exempel: högre lön, 

friskvårdsbidrag eller andra förmåner för att skapa en attraktiv arbetsplats. Johanna 

beskriver att om de anställda känner sig uppskattade presterar de också bättre. Hon 

menar att mer energi bör läggas på att ta hand om sin personal. Vid tre 

intervjutillfällen nämns det att sex timmars arbetsdag är något de vill se mer satsning 

på. Johanna tror att det kan locka anställda till verksamheten och samtidigt minska 

psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Hon syftar på att de anställda får mer tid hemma 

och samtidigt samma lön, vilket gör dem mer effektiva på arbetet. Hanna berättar att i 

hennes kommun har det införts projekt med sex timmars arbetsdag och hon menar att 

med sänkt arbetstid finns det mer utrymme till återhämtning. Innebörden av 

återhämtning som vi nämnt i tidigare stycke upplever vi saknas på många 

arbetsplatser. Erika stärker också detta resonemang med förklaring om att de inte 

finns tid för återhämtning i deras arbete. Johanna förklarar att det är krävande att ge 

av sig själv till andra individer som är socialt utsatta och att det behövs mer 

återhämtning. Hon betonar återkommande att återhämtning är en viktig del, att brist 

av det kan vara en bidragande faktor till utbrändhet. För att få den återhämtningen 

socialarbetare behöver är schemaändringar, tydliga raster och sex timmars arbetsdag 

förslag från intervjupersonerna vilket kan leda till ett mer hållbart socialt arbete. 
 

För att summera de resonemang som våra intervjupersoner berör kring vad som kan 

bidra till ett hållbart socialt arbete är handledning, mentorskap och attraktiv 

arbetsplats de mest framträdande exemplen. Handledning och mentorskap är två 

viktiga inslag som de anställda behöver för att stärkas och få mer kontroll i sitt arbete. 

Hochschild (2012) menar att utan en klar förståelse för vad de psykologiska 

kostnaderna inom känslomässig arbetskraft innebär har vi svårt att finna vägar som 

lindrar eller motverkar det. De tre redan presenterar risker för utbrändhet enligt 

Hochschild (2012), att gå in helhjärtat i sitt arbete, att den anställde har svårt att 

särskilja sig själv från arbetet och att särskilja sina handlingar på arbetet från sina 

egna handlingar, kan ses som en stark koppling till detta sammanhang. Hochschilds 

(2012) slutresonemang till att få ett hållbart arbete och minska utbrändhet innebär 

framförallt att anställda ska lära sig ta mer kontroll över sin arbetssituation. Att inte 

identifiera sig med sin yrkesroll är en viktig del för att minska stress och utbrändhet. 

Hochschild (2012) menar att vi måste skapa en distanserande roll till vårt arbete och 

våra klienter och ta kontroll över våra känslor. När vi lyckas göra detta skapar vi ett 
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mindre psykologiskt närvarande på arbetet som i sin tur minskar stress och 

utbrändhet. Som vi tydligt ser från våra intervjuer behövs det mer handledning och 

mentorskap, vilket kan kopplas samman med att de behöver mer stödfunktioner för att 

öka kontrollen hos de anställda.  

 

6.5 Samhällets roll 
 

Ett tydligt tema våra intervjupersoner lyft är samhällets roll på deras mående och 

utbrändhet. De flesta intervjupersoner beskriver att de upplever att det finns höga krav 

på individen. Hanna beskriver att arbetsgivaren sätter höga krav på oss, men vi sätter 

också höga krav på oss själva.  
 

“Min generation har småbarn, vi renoverar hus, vi ska ut och resa, vi ska förverkliga 

oss själva och vi ska vara lyckliga på alla plan” (Hanna). 
 

Även om hon inte vill vara en del av allt som händer är det svårt att bryta sig loss då 

vi alla är en del av samhället. Erika, Johanna och Cecilia är inne på liknande aspekter, 

uttrycket “det perfekta livet” benämns. Det beskrivs som att vi strävar efter att ha det 

perfekta jobbet, det perfekta huset, den perfekta partnern samt hinna med allt i livet 

som vardagsbestyr, resor, upplevelser och umgänge. Erika belyser sociala medier som 

en negativ inverkan, då det kan upplevas som den sanna verklighetsuppfattningen. 

Följden kan tänkas bli att det som figurerat på sociala medier anses vara det normala 

och det bidrar till det som förväntas av oss. Hon anser att det komplicerade i livet 

undantrycks och att det endast är det positiva som framhävs. Hon berättar att hon satte 

för höga mål på sig själv, hon gick i skola på heltid, byggde hus, flyttade tre gånger på 

ett halvår, hade två extrajobb, två hundar och en häst. Hon berättar att hon då kände 

att det var normalt med detta höga tempo och att samhället kan ha en påverkan på hur 

vi beter oss och hur vi i slutändan mår av våra handlingar. Cecilia reflekterar över 

synen på hur svensken ska vara och att det är rätt absurt att vi ska hinna med allt i ett 

presterande samhälle, och att detta kan vara en förklaring till sin utbrändhet. Det 

framkommer att hon trots fysisk värk och hög stress alltid ställde upp på 

arbetstillfällen då hon såg det som ett nederlag att avböja ett arbetspass. Lina 

reflekterar också över att vi hela tiden skall prestera och leverera. Hon ställer sig 

frågande till vilka vi är om vi inte är snabba, effektiva, duktiga och ambitiösa i vårt 
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arbete. Johanna berättar också om sociala mediers påverkan, då hon kan känna sig 

stressad över att alla verkar ha gjort mycket i sina liv, medan hon själv känner att hon 

inte hunnit med särskilt mycket. Sara kommenterar att samhällets uppgift för att 

motverka utbrändhet är den springande punkten. En aspekt hon väljer att fokusera på 

är socionomens roll i samhället. Hon upplever att det är en konstig syn på socionomer 

från samhällets sida, men även utifrån arbetsgivarens håll. Hon nämner också att trots 

lång utbildning och komplexa ärenden är lönen för låg och statusen inom socialt 

arbete rankas inte särskilt högt. Hon berättar även om konkurrensen inom 

socialtjänsten mellan olika kommuner, att många socionomer byter arbetsgivare eller 

kommun då det upplever en känsla av att arbetsgivaren inte lyssnar till förslag eller 

önskemål den anställde ger. Detta kan bidra till att statusen sänkts för yrket. Sara 

beskriver att det kanske inte längre räcker med att känna att hon gör ett meningsfullt 

arbete, utan som anställd vill hon känna sig värderad och uppskattad. Johanna 

resonerar liknande och menar att kommunerna och socialtjänsten borde värdera sin 

personal högre och vara rädda om de anställda, då de upplevs som de flesta 

socionomer flyr från sina arbeten. Hon nämner också medvetenheten bakom politiska 

beslut som påverkar samhället, vilket i sin tur påverkar individen. Vision (2016) 

styrker också detta med att vi behöver ett mänskligare arbetsliv för att ingen ska bli 

sjuk av sitt arbete. De hoppas att personalens hälsa och arbetsmiljö prioriteras och 

kommer upp på den politiska dagordningen. Vision (2016) presenterar även att den 

kommun som har lägst sjukskrivningar i Sverige har ett högt engagemang hos 

politiker, ledning och chefer. Som fackförbund inom socialt arbete har Vision som 

mål att påverka situationen. De menar att samhället vinner stort på att ha friskare 

arbetsplatser. 
 

Den ständiga tillgängligheten i samhället är något som är återkommande i 

intervjuerna. Johanna resonerar att tillgängligheten har blivit ett problem som skapar 

stress. Hon menar att mobiltelefonen påverkar oss till ständig uppkoppling och att den 

följer med vart vi än går och det upplevs som att vi ständigt ska svara. För att inte 

påverkas i för stor utsträckning som individ gäller det att sortera vad som är viktigt att 

prioritera. En tolkning av detta är att vi strävar efter ett effektivare samhälle. Hon tror 

även att media och sociala medier har en stor påverkan på oss individer och att 

tillgängligheten gör att vi aldrig är lediga och frånkopplade. Precis som Johanna 

resonerar, skriver stressforskaren Perski (2006)  att livet inte innehåller några längre 
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naturliga pauser. Som nämns i tidigare stycken i uppsatsen upplever intervjupersoner 

att de saknar den återhämtning de behöver. Påföljder av vår ständiga tillgänglighet i 

samhället är att allt fler upptäcker och söker sig efter lugn och ro. Perski (2006) 

skriver att tack vare detta har det öppnats upp en hel industri med avslappningskurser 

som yoga och meditation. Samtidigt som stress, utbrändhet och sjukskrivningar ökar, 

ökar även tron och sökandet att finna medel för att hitta sin balans med hjälp av olika 

avslappningsresurser.  
 

De flesta intervjupersoner nämner att vi alla lever i ett gemensamt samhälle och måste 

hjälpas åt att dämpa kraven. Erika beskriver sitt mående som pinsamt och som ett 

nederlag. Utifrån detta analyserar vi att det fortfarande är känsligt och tabubelagt att 

prata om sin utbrändhet. Det är många som drabbas, ändå kan vi inte prata öppet om 

utbrändhet, utan det upplevs skamfullt. Hanna poängterar att vi måste ha ett öppnare 

arbetsklimat och kunna prata om det mer. Hon ser dock att det skett förändringar på 

hennes arbetsplats, där dem har blivit bättre på att lyfta ämnet och prata om det. 

Hanna kan se att sin sjukskrivning har hjälpt gruppen att öppna upp sig mer och 

acceptera att vårt mående inte är fulländat alla dagar. De har ökat sin förståelse för 

varandra och skuldbelägger ingen.  
 

En summering utifrån intervjumaterialet är att de flesta lyfter att vi lever i ett 

presterande samhälle, där det är höga krav på individen. Det som berörs är vår 

ständiga tillgänglighet och sociala mediers påverkan till det “perfekta livet”. En annan 

viktig aspekt som nämns är samhällets syn på socionomer som ett yrke med låg status. 

Det tas också upp att sjukdomsbilden ses som ett nederlag och pinsamheten att 

erkänna sin utbrändhet och mående, då det är en osäkerhet hur det ska tas emot. Detta 

kan kopplas samman med Bauman (2012) som uppmärksammar att vi idag ständigt är 

påverkade av allt runt omkring, till den grad att det implementerar vår syn på 

arbetslivet. Tidigare sågs arbetet som vår frälsning och människor såg mer plikttroget 

på att arbeta. I dagens samhälle vill vi ständigt bli nöjda i det vi tar oss för och ett 

arbete som inte kan erbjuda det är inte ett tillräckligt bra arbete. Detta kan vi se i linje 

med att vi i samhället ständigt söker finna tillfredsställelse i att uppnå det rätta idealet 

och med det perfekta livet, bra arbete, villa, hälsosam livsstil, resor och så vidare. 

Sedan sociala mediers framväxt har vår tillgänglighet ökat och detta har påverkat vår 

relation till andra men framförallt även till oss själva. Samhällets roll har därför haft 
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en påverkan till denna samhällsförändring. Bauman (2008) benämner människans 

karaktär som rörlig och flytande, att när institutioner ändras, förändras också 

individen och dess relationer. Konsumtionssamhället som Bauman (2008) beskriver 

kan anses skrämmande, då en rädsla för att inte räcka till kan infinna sig. Vi anser att 

konsumtionssamhället har påverkat oss till dessa tidigare beskrivna känslor om att 

ständigt vilja bli tillfredsställd, aldrig nöja sig samt att alltid vara tillgänglig.  
 

7. Diskussion 

 

I diskussionen kommer vårt resultat kopplas samman med uppsatsens 

problemformulering. Vi kommer även reflektera över vårt metodval samt ge förslag 

till vidare forskning.  

 

7. 1 Resultatdiskussion 

 

Med vår problemformulering ville vi genom kvalitativa intervjuer undersöka 

individuella och strukturella faktorer till utbrändheten hos anställda inom socialt 

arbete. Genom detta ville vi se om det går att finna orsaker som kan ge svar på 

ökningen av sjukskrivningsstatistiken inom utbrändhet. För att analysera vårt resultat 

valde vi att se det utifrån Hochschild (2012) perspektiv av vad som händer med 

individer som arbetar med emotionellt arbete och vilket pris det kan tänkas kosta. Vi 

har kompletterat Hochschilds (2012) perspektiv med Baumans teori (Engdahl, & 

Larsson., 2011), (Bauman, 2008, 2012) om ett konsumtionssamhälle och samhällets 

syn på individer som objekt. Vi har med dessa perspektiv, tillsammans med tidigare 

forskning samt vårt intervjumaterial resonerat kring vår problemformulering och nått 

fram till förslag på vad vi tillsammans kan göra för att nå ett hållbart socialt arbete 

och motverka utbrändhet. Efter att ha intervjuat sju personer blev fem teman centralt 

talande kring utbrändhetens uppkomst och existens. Resultatet visar på likartade 

varningssignaler, men framförallt förnekandet av sitt negativa tillstånd och ett 

undantryckande av sina känslor. De främsta orsakerna till problemet syntes genom 

vikten av att ha en lyhörd chef, samhällets förväntningar på oss och vår tillgänglighet 

samt betydelsen av en tydlig arbetsstruktur. De största delarna i arbetsstrukturen 

handlar om arbetsmängden, arbetstiderna samt tillgängligheten. För att nå ett hållbart 
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arbetsklimat visade intervjupersonerna ett behov av att få en god introduktion på sin 

arbetsplats följt av ett mentorskap, möjlighet till enskilda handledningssamtal, samt 

attraktiva arbetsplatser de vill arbeta på. För att nå attraktiva arbetsplatser har 

intervjupersonerna nämnt sex timmars arbetsdag, högre lön och friskvårdsbidrag som 

förslag.  
 

Vår intention med denna studie var inte att definitivt besvara frågan vem som bär 

ansvaret för en anställds utbrändhet. Däremot vill vi göra vad vi kan för att tillföra ett 

bidrag med människors erfarenhet av utbrändhet och hur det kan tänkas se olika ut på 

deras arbetsplatser. Utifrån det konsumtionssamhälle Bauman (2008) beskriver krävs 

det mycket av individen för att uppfylla alla krav och samtidigt finna meningsfullhet 

och lycka. Däremot krävs det också mycket av chefer och arbetsplatser för att 

medarbetare ska må bra, då vi spenderar mycket av vår vakna tid på vårt arbete. Vi 

har väckt frågan kring vad som kan vara orsaken till den höga sjukskrivningen. Vissa 

hävdar att orsaken till utbrändhet har en individuell förklaring, medan mycket tyder 

på att det är en arbetsrelaterad förklaring. Det är trots allt inom yrken med emotionell 

arbetskraft som sjukskrivningarna är som högst.  
 

7. 2 Metoddiskussion  

 

Vårt mål var att ta del av erfarenheter av utbrändhet hos socialarbetare till våra 

kvalitativa intervjuer. En fördel med dessa ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer har varit att de skapat en möjlighet för intervjupersonerna att tala öppet om 

sina erfarenheter och vi har också gett dem utrymme till att utveckla deras 

resonemang vid behov. En nackdel med vår studie ryms i svårigheten att dra slutsatser 

för en hel yrkesroll och vi kan därför se ett syfte med att komplettera vårt resultat med 

en kvantitativ studie. På så vis hade vi kunnat nå en bredare population och hade då 

fått resultat som visar på utbrändhetens utsträckning samt nivå. En reflektion 

angående vårt metodval är att vi endast intervjuat anställda och därmed uteslutit 

chefer och kommuner. Detta innebär att de inte haft chans att bemöta 

intervjupersonernas erfarenheter samt framhäva vad de gör för att motverka 

utbrändhet.  
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7. 3 Slutsats  

 

Inledningsvis skrev vi att sjukskrivningar kostar den svenska välfärden 20 miljarder 

kronor varje år, där de psykiska sjukdomarna är de som ökar mest. Utifrån forskning 

och erfarenheter från våra intervjupersoner är det noterat att utbrändhet måste minska 

för att vi ska nå ett hållbart socialt arbete. Som snart nyexaminerade socionomer ser vi 

ett stort värde att lyfta ämnet och vi anser också att det behöver föras fler diskussioner 

på olika plattformar som arbetsplatser, utbildningar, politik och media för att 

förebygga utbrändhet. För att sjukskrivningsstatistiken inte ska öka mer behövs det 

förebyggande interventioner omgående. Ett hållbart socialt arbete utan utbrändhet nås 

genom strukturella åtgärder i kombination med individuella krafter. Att det behövs 

mer resurser till anställda är ett argument många hävdar, men frågan är om det är 

hållbart att öka budgeten, då det kanske ändå inte finns tillräckligt med ekonomi. Det 

kanske snarare handlar om att förvandla den ekonomi och de resurser som finns. Till 

exempel berättar en del intervjupersoner om friskvårdstimme som i praktiken inte 

fungerar, det kan upplevas vara en resurs som används på ett felaktigt sätt. Likaså 

handledarmöte i för stora gruppen där alla anställda inte kommer till tals har också 

nämnt som en resurs som inte fungerar för alla. Slutligen kanske det finns resurser, 

bara att de behöver användas på ett annorlunda sätt? Ett mönster vi ser från 

intervjupersonerna är att många har liknande resonemang om vad som behöver göras, 

men det framkommer dock även individuella argument kring vad just dem hade 

behövt mer av. Det vill säga att anledningarna till deras utbrändhet tycks i någon form 

även vara individuella. Någon intervjuperson menar att chefen har burit det största 

ansvaret, medan en annan menar att det var de tunga ärendena och en annan 

intervjuperson framhäver att privatlivet spelade in. Därmed kanske det krävs en 

förändring på synen av anställda. De bör bemötas som enskilda individer med olika 

behov och mindre som objekt, som en socialarbetare där alla tros ha samma behov.  
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7.4 Vidare forskning 

 

Utifrån vårt intervjumaterial har det framkommit en positiv inställning till sex 

timmars arbetsdag hos de anställda. Som förslag till kommande forskning tror vi 

därför på en relevans att göra en jämförelsestudie av de anställda inom socialt arbete 

som arbetar åtta timmar arbetsdag jämfört med sex timmars arbetsdag. 

Handledning, enskilda samtal, introduktion, mer stöd och uppskattning har 

framkommit som viktiga komponenter på en arbetsplats. Mycket forskning finns 

redan framtaget kring dessa delar som berör ett bra ledarskap, men det behövs i 

framtiden även mer då det anses vara en av de viktigaste delarna. I relation till bra 

ledarskap tror vi att en ökning av ett hållbart socialt arbete nås när vi fokuserar på det 

som ger energi och är positiva incitament i arbetet. I kommande forskning önskar vi 

med andra ord läsa kring det som de anställda upplever ger glädje och bidrar till 

meningsfullhet i arbetet. 
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Bifogad fil I - Intervjuguide 

 

Presentation, introducerar intervjun och uppsatsens syfte.  

 

- Är det första gången du är med på en intervju? 

  

- Berätta gärna lite kort om dig själv. Exempelvis: Intresse, ålder. 
 

- Hur ser din yrkesbana ut inom området? 

 

- Berätta hur en vanlig dag på arbetet ser ut för dig? 

 

- Om jag säger utbrändhet, vad tänker du på då? 
 

- Hur påverkade din utbrändhet dig i relation till:  
 

- Klienter  

- Kollegor 

- Chef 
 

- Hur upptäckte du din utbrändhet? 

 

- Vilka olika typer av varningsklockor blev framträdande för dig? 

 

- Vad blev konsekvenserna/följderna av din utbrändhet? 

 

- Kan du berätta lite om vilken formell hjälp du fick ta del av? 

 

- Vad anser du att samhället behöver arbeta mer med angående utbrändhet? 

 

- Hur kan vi nå ett hållbart socialt arbete?  
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10. Bifogad fil II – Informationsbrev 
 
 

Hej, vi heter Emelie och Filip och skriver för närvarande vår C-uppsats vid 

Mittuniversitetet. Syftet med vår uppsats är att undersöka erfarenhet av utbrändhet hos 

verksamma inom socialt arbete, se vad arbetsplatserna har haft för resurser samt belysa 

olika exempel för att motverka utbrändhet i socialt arbete. 

Intervjun kommer att genomföras med en fysisk träff som beräknas ta cirka en timme. 

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Låt oss gärna veta om du känner minsta obehag, 

detta för att minska risken att utsatta dig för en påfrestande situation. Intervjuerna 

kommer att spelas in och materialet kommer endast att vara tillgängligt för oss som 

undersökningsledare. Resultatet av informationen från våra intervjuer kommer att 

presenteras anonymt i vår uppsats. 
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