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Abstract	  	  
In this paper we investigate whether power structures in organizations have an 
influence in the process that leads to burnout. We analyze if these power structures 
affect the individual’s health condition toward burnout in a way that leads to disability 
and subsequent absence from work. In the study, six persons who all have been 
unable to work due to burnout have been studied through qualitative, semi-structured 
interviews. The material have been coded with three different themes; leadership and 
hierarchy, responsibility and delegation of responsibility and performance and 
loyalty. These themes have been analyzed with Walter Korpi’s (1985) theory of 
power and power resources and Johan Asplund’s (2004) theory of social responsivity. 
Both theories may be associated with power structures in organizations. The result 
shows that organizational power structures do affect the process towards burnout in 
such a way that the ability of the individual to activate power resources to influence 
its situation is diminished and that the individual eventually loses his/her ability 
altogether. Further, we reached the conclusion that one of the basic factors that lead to 
burnout is the lack of power resources in the individual’s work situation. 
Keywords: Burnout, power resources, leadership, responsibility and loyalty. 

Sammanfattning	  	  
I denna studie undersöker vi om maktstrukturer i organisationer har en inverkan i 
utbrändhetsprocessen som leder till utbrändhet. Syftet är att undersöka om 
maktstrukturer inom organisationer påverkar individens utbrändhetsprocess på så sätt 
att det leder till sjukskrivning. I studien har sex personer, som alla varit sjukskrivna 
för utbrändhet, intervjuats genom kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer. 
Intervjumaterialet har kodats med hjälp av tre olika teman; ledarskap och hierarki, 
ansvar och ansvarsfördelning och prestation och lojalitet och sedan analyserats 
utifrån Walter Korpis (1985) teori om makt och maktresurser samt Johan Asplunds 
(2004) teori om social responsivitet. Båda teorierna kan kopplas till maktstrukturer i 
organisationer. Resultatet visar på att maktstrukturer i organisationer påverkar 
utbrändhetsprocessen hos individen på så sätt att förmågan att påverka sin situation 
försvagas och att individen till slut mister förmågan helt. Vidare kom vi fram till att 
en av de grundläggande faktorerna som leder till utbrändhet är bristen av maktresurser 
som individen innehar i sin arbetssituation.  
Nyckelord: Utbrändhet, maktresurser, ledarskap, ansvar och lojalitet.  
 
Populärvetenskaplig	  sammanfattning	  	  
Vi har skrivit en uppsats där vi undersöker huruvida maktstrukturer är något som 
påverkar en individ under processen som leder fram till att bli utbränd. Det vi har 
kommit fram till är att olika former av maktstrukturer har en avgörande roll under 
utbrändhetsprocessen. Att bli utbränd handlar om många olika faktorer som 
tillsammans påverkar en individ. Vi har under vår forskning fått resultatet att makt, 
eller avsaknaden av makt, är väsentlig för att en individ ska kunna kontrollera sin 
arbetssituation och därigenom undvika att bli utbränd. Utbrändhet är idag den 
vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige och vi ville undersöka den 
komplexa problematiken närmre. Vi har sett att makt är en inneboende struktur i alla 
former av organisationer och att de olika strukturerna påverkar människor, ibland till 
den grad att de blir utbrända. Vi undersökte detta genom att göra intervjuer med sex 
olika personer som varit sjukskrivna för utbrändhet. För att tolka materialet hade vi en 
teori om maktresurser av Walter Korpi och en teori om social responsivitet av Johan 
Asplund.
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1.	  Inledning	  
	  
Utbrändhet är ett fenomen som blivit vida omdebatterat i media och löpsedlarna har 

ständigt basunerat ut nya siffror och rön kring fenomenet. Idag är var tredje kvinna 

och var fjärde man drabbad av intensiv stress i sitt arbete minst ett par dagar i veckan, 

en stress som upplevs som påfrestande. Orsakerna är komplexa men en ökad 

belastning i arbetslivet och krav på att ständigt vara tillgänglig tros vara några av 

orsakerna (Parmsund m.fl 2009). Mellan åren 1999 och 2003 ökade andelen 

långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar i Sverige kraftigt, från tidigare 18 till 30 

procent. Sedan år 2005 har den minskat något men är fortfarande den vanligaste 

sjukskrivningsorsaken med hela 27 procent av alla långtidssjukskrivna i Sverige 

(Försäkringskassan 2010).  

 

Varför blir människor då utbrända? Det finns otalig forskning kring utbrändhet men 

många är överens om att det handlar om en process med olika faktorer.   Som 

Karolinska institutet beskriver i den ovannämnda rapporten har kraven på 

arbetsmarknaden förändrats, det har gått från fysiska till allt större psykiska och 

sociala krav. Utvecklingen i arbetslivet har också lett till att kraven allt mer har 

flyttats till den enskilde personen som förväntas ta ansvar över sin egen 

arbetssituation. Detta har vi också märkt av i vår egen arbetssituation och i vår 

omgivning, personer runt omkring oss har blivit utbrända. På så sätt blev vi 

intresserade av vad det är som ligger bakom utbrändhet, vilka faktorer påverkar 

processen? Är det enbart vissa individer som kan drabbas av utbrändhet då de ställer 

för höga krav på sig själva eller kan det bero på omgivningen? Hur ska vi som 

individer skydda oss ifrån att bli utbrända? Kan vi skylla på arbetsplatsen och är det i 

så fall endast de ökade kraven som är det problematiska? Det måste finnas någon 

form av förklaring till varför 27 procent av alla långtidssjukskrivna i Sverige lider av 

psykisk ohälsa.  

 

1.1	  Problemformulering	   	   	   	  
Med ovan nämnda frågeställningar i åtanke började vi fundera på om andra faktorer 

än personliga kan ligga till grund för utbrändhet. Vi har därför valt gå in i vår studie 

med en tydlig hypotes om att maktstrukturer var en av de grundläggande faktorerna i 

utbrändhetsprocessen. Det kan i många fall verka som en osynlig struktur som kan 
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vara svåra att upptäcka i organisationer. Vi studerar utbrändhet, ett fenomen som är 

komplext och mångfasetterat och därför vill vi påpeka att vi framförallt studerar 

utbrändhetsprocessen som leder fram till sjukskrivning. Vi vill påstå att 

maktstrukturer i organisationer spelar in i utbrändhetsprocessen. För definition av 

makt och maktresurser använder vi oss utav Walter Korpis (1985) definition nämligen 

egenskaper, förmågor eller medel hos en aktör (individ eller kollektiv) som gör det 

möjligt att belöna eller bestraffa andra aktörer. 

 

1.2	  Syfte	  och	  Frågeställningar	  
Syftet med studien är att undersöka om maktstrukturer i organisationer har en 

avgörande roll för att individer blir utbrända i den grad att det leder till sjukskrivning. 

Mer konkret vill vi undersöka följande frågeställningar: 

 

• Hur ser maktstrukturerna ut på informanternas arbetsplatser? 

• På vilket sätt påverkar dessa maktstrukturer utbrändhetsprocesser? 

• Kan vi påstå att maktstrukturer har en avgörande roll i utbrändhetsprocesser 

som leder fram till sjukskrivning?   

 

1.3	  Avgränsning	  
Utbrändhet är ett brett fenomen med många olika aspekter och därför måste vi 

avgränsa oss. Vi har valt att definiera utbrändhet efter Vårdguidens (2012) förklaring 

där de beskriver utbrändhet som flera olika fysiska och psykiska symtom som man kan 

få efter långvarig stress eller andra påfrestningar (Larsdotter 2012). Vi har avgränsat 

vår undersökning till en grupp av sex personer som alla varit sjukskrivna på grund av 

utbrändhet.  
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2.	  Tidigare	  forskning	  
 

Det finns oerhört mycket forskning kring fenomenet utbrändhet och vi kommer nedan 

presentera en liten del av det befintliga materialet. Då vi studerar osynliga 

maktstrukturer så har vi fokuserat på att redogöra för forskning som direkt eller 

indirekt berör nämnda strukturer och på så sätt kan bidra till en ökad förståelse för det 

resultat vi kommer presentera av vår studie.  

2.1	  Socialstyrelsen	  
Vi vill börja med att presentera vad socialstyrelsen definierar utbrändhet som och ge 

en liten inblick i den allmänna svenska forskningen kring utbrändhet. Socialstyrelsen 

publicerade 2003 en utredning som myndigheten gjort. Syftet var att definiera 

begreppet utbrändhet. Anledningen var att antalet långtidssjukskrivna ökat kraftigt 

sedan 1990-talet och det har främst berott på att psykisk ohälsa har ökat. Utbrändhet 

har idag blivit en ny ”folksjukdom” enligt media och vi känner troligen alla någon 

som varit drabbad eller i riskzonen. 

 

Utredningen motsätter sig direktöversättningen från engelskans ”burnout” då den kan 

ge associationer till en total urladdning som inte kan repareras eller återställas och 

kom överens om att den korrekta benämningen är utmattningssyndrom 

(socialstyrelsen 2003). Vi väljer dock att använda oss av ordet utbränd då det är ett 

allmänt vedertaget begrepp och det som våra informanter använde. Författarna till 

utredningen nämner också att det förts otaliga diskussioner om vad de ökade 

sjukskrivningarna beror på. Det kan vara på grund av stora strukturella förändringar i 

samhället som stort som påverkat även arbetslivet och arbetsklimatet. Neddragningar, 

omorganisationer och en ändrad gränsdragning/prioritering mellan arbetsliv och fritid 

tros vara några bidragande faktorer. De påvisar även att många studier visar att det är 

individer som betecknas med epitet som lojal, hårt arbetande och som värdefull på 

arbetsplatsen som drabbas av utbrändhet. (Socialstyrelsen 2003). 

2.2	  Christina	  Maslach	  
Den forskare som vi valt att presentera först är Christina Maslach, hon är en av de 

tidigaste forskarna inom fenomenet utbrändhet. Vi kommer nedan att redogöra kort 

för hennes forskning då den varit tongivande när ämnet utbrändhet behandlats. 

Maslach (1985) började sin forskning med att studera hälso- och sjukvårdsanställdas 
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sätt att hantera eller inte hantera negativa känslor till följd av patientarbete. Hennes 

definition av utbrändhet som en triad av känslomässig utmattning, cynism och 

minskad professionell prestation är den definition som fått störst spridning och hennes 

modell MBI (Maslach Burnout Inventory) används av forskare världen över 

(Stressforskningsinstitutet 2013). Hon menar på att utbrändhet sker inom tre olika 

dimensioner – den enskildes, de mellanmänskliga relationerna och institutionens. Vi 

har även i vår studie ett perspektiv som rör både mikro- meso – och makronivå och 

därför känns det relevant att se till Maslach (1985) tidigare tankar. 

 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att utbrändhet sker på alla dessa plan och inte enbart 

på ett. Maslach (1985) menar även på att det är svårt att bestämma den relativa 

betydelsen av de olika planens roller, utan att det handlar om en komplex samverkan 

mellan dem (Maslach1985). En förmåga att röra sig mellan de olika 

abstraktionsplanen och just nyttan av att studera både i ett mikro- meso – och 

makroperspektiv. Vilket vi anser vara av betydande vikt då vi ska studera 

maktstrukturer som verkar inom alla de olika dimensionerna.   

 

Maslach (1985) belyser betydelsen av självständighet och personlig kontroll. Risken 

för att drabbas av utbrändhet är större när/om människor känner sig maktlösa, utan 

egen kontroll över situationen och låsta av institutionella krav och regler. Hon menar 

på att om individer upplever att de har makt att förändra och påverka i sin yrkesroll är 

konsekvenserna mycket positiva, det ger en känsla av ökat självförtroende och 

självaktning. Vilket i sin tur kan påverka huruvida någon blir utbränd eller kan 

tillfriskna från utbrändhet (Maslach 1985). Ett forskningsområde som är ytterst 

relevant och belyser precis den problematik som vi försöker förklara i denna studie. 

Individens känsla över att de har makt att kunna påverka sin arbetslivssituation. Att 

besitta de maktresurser som det innebär att kunna påverka sin egen arbetslivssituation. 

 

Vidare har det undersökts vilken påverkan arbetsmiljön har på att bli utbränd. Då vi 

ser närmre på arbetsmiljön i vår studie så menar vi endast den abstrakta arbetsmiljön, 

då vi inte intresserar oss för den rent praktiska miljön. Maslach (1985) menar på att 

det finns en gemensam tråd för många arbetsmiljöer där risken för att utbrändhet finns 

och det är att - det är för mycket. En arbetsbörda som både psykiskt och fysiskt 

överstiger vad en individ klarar av är just stress. En stress som innebär att 
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informationen som kommer in är för mycket, kraven som ställs är för höga och allting 

sker i ett allt för snabbt tempo – det är en situation som bäddar för utbränning. 

Utbränning blir akut då människor känner att de förlorat kontrollen. Bristen på 

kontroll kan bero på att överordnade inte lämnar några marginaler för variation eller 

den kan vara en följd av att individen saknar direkt inflytande på beslut som rör deras 

arbetssituation. Relationerna på en arbetsplats spelar även en stor roll, både 

relationerna till arbetskamraterna och de till överordnade och de i sin tur kan ge 

upphov till en större upplevd emotionell stress (Maslach 1985). 

 

2.3	  Ulla-‐Britt	  Eriksson	  
Sedan valde vi vidare att se närmre på hur Ulla-Britt Eriksson (2009) har beskrivit 

utbrändhetsprocessen som en emotionell deprivationsprocess där individen gradvis 

töms på emotioner. Emotioner som bär upp den livsgivande kraft som blir till 

engagemang, glädje och medkänsla. Hennes utbrändhets trappa visar på processen 

genom åtta olika steg (Eriksson 2009). Trappan visar på att utbrändheten inte bara 

beror på psykologiska processer hos individen utan också hur omgivningen och 

sociala band orsakar processen till sjukskrivning. Många av stegen kan, enligt oss, 

kopplas till makt och maktstrukturer och därför har vi valt att redogöra för Ulla-Britt 

Erikssons (2009) forskning.  

 

Trappan börjar med första steget som kan beskrivas som att det sker ständiga 

förändringar som ligger utanför individens kontroll och skapar otrygghet. Det andra 

steget innebär att de sociala banden kring individen blir otrygga och konfliktfyllda, 

vilket skapar en otrygg miljö kring individen. Lägger vi sedan till det tredje steget 

som är stegrande krav kan de tre tillsammans utgöra en grogrund till instabilitet kring 

personen. Fjärde steget i trappan är att individen upplever att det ställs oförenliga 

förväntningar på dem som de inte klarar av att leva upp till. De här stegen 

tillsammans kan leda till det femte steget vilket är att personen upplever en bristande 

tillit till sig själv och en försämrad självkänsla. Fortsätter de här krafterna att verka 

utan insats eller hjälp så leder de fram till starka känslor och hälsobesvär, vilka i sin 

tur leder vidare till kollaps. När personen står på sjunde trappsteget är det oftast för 

sent att reparera och då återstår endast sjukskrivning (Eriksson 2009). Den här typen 

av tankar om att utbrändhet föregås av en process är vanliga och vi har stått på dem 



	  

6	  
	  

under hela vår studie. Det är även tankar vi delar och använder oss utav som 

utgångspunkt under vår egen analys.   

 
Figur 1. Utbrändhetstrappan, en stegvis process för att förklara 

sjukskrivningsprocessen med utbrändhetsdiagnos och vägen tillbaka till arbete eller 

utträde ur arbetslivet. (Eriksson 2009) 

 

Ulla-Britt Eriksson har även tillsammans med Bengt Starrin och Staffan Janson 

genomfört ytterligare en studie i vad som leder till utbrändhet. Deras studie bygger på 

30 stycken djupintervjuer med långtidssjukskrivna och de tar utgångspunkt ur deras 

berättelser och beskriver sedan processen som leder fram till utbrändhetsdiagnos. 

Deras slutsatser är liknande Erikssons tidigare beskrivning av processen (se ovan) 

men de utvecklar dem och beskriver dem utförligare. I deras studie drar de slutsatsen 

att det i första hand är ständiga förändringar och utdragna konflikter i arbetslivet som 

leder till att människor blir drabbade av utbrändhet. De påtalar även att det inte är som 

många tror, svaga människor med depressiv personlighet som drabbas utan snarare 

tvärtom. De påstår att det beror på förhållandena på arbetsplatsen, ”luften i systemet” 

och skär man i ”luften” så tar man även bort de viktiga ventilerna som möjliggör 

hälsosamma sociala relationer (Eriksson, Starrin & Janson, 2002). En slutsats som 

poängterar precist nyttan av en hälsosam arbetsmiljö, där individer får möjlighet att 

utvecklas och där de arbetsplatsrelaterade relationerna spelar en väsentlig roll. Något 

som vi själva anser vara av största vikt och även fått påtalat för oss under vår egen 

studie. 



	  

7	  
	  

	  

2.4	  Wilmar	  B.	  Schaufeli	  och	  Arnold	  B.	  Bakker	  	  
Slutligen vill vi presentera en studie av Wilmar B. Schaufeli och Arnold B. Bakker. 

De har gjort en studie som visar på att engagemang är grunden för utbrändhet inom 

arbetslivet. De menar likt Socialstyrelsens (2003) undersökning att graden av 

engagemang från individen spelar en väsentlig roll då vi talar generellt om utbrändhet. 

Deras hypotetiska modell visar på att det finns tydliga samband mellan engagemang 

och utbrändhet.  De menar att utbrändhet huvudsakligen är påverkat av arbetskraven 

och avsaknaden av resurser. Det är relaterat till hälsoproblem och 

omsättningsambitioner (för höga krav). Om en individs förmåga att hantera sina 

arbetskrav inte stämmer överens med individens innehavda resurser yttrar sig detta 

genom hälsoproblem. De påvisar att det är graden av engagemang som påverkar om 

en individ pressar sig till det yttersta för att försöka uppnå de allt för höga kraven och 

därigenom blir drabbad av utbrändhet (Schaufeli & Bakker 2004).   

 

Deras huvudpoäng är att utbrändhet förmedlar relationen mellan arbetskrav och 

hälsoproblem, uttrycket av problematiken, medan graden av engagemang förmedlar 

relationen mellan arbetskrav och organisationens omsättningsintentioner, den 

grundläggande problematiken. Alltså vill de beskriva utbrändhet som en relationell 

verkan mellan ett företags omsättningsambitioner, deras krav på individen och 

individens grad av engagemang och innehav av resurser. (Schaufeli & Bakker 2004).  

 

Det finns som tidigare nämnt otalig forskning kring utbrändhet och vi har endast haft 

möjlighet att presentera några få men intressanta teorier som vi hoppas ska belysa och 

kunna öka förståelsen för det kommande resultatet av vår studie. 
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3.	  Teori	  

3.1	  Walter	  Korpi	  
Vi har valt att undersöka utbrändhet ur ett maktperspektiv. Vi kommer dels att 

analysera vårt material med hjälp av Walter Korpis teori om makt och maktresurser 

samt Johan Asplunds teori om social responsivitet. Vi har valt att använda Korpis 

(1985) teori om makt och maktresurser som han presenterar i boken Handling, 

resurser och makt (1985). Detta eftersom vi kan härleda teorierna till de 

maktstrukturer som kan finnas i organisationer eller som kan användas av ledare och 

vad det kan ha för effekt på de anställda. Nedan kommer vi behandla Korpis (1985) 

begrepp så som maktresurser, kostnader, konflikt och kapital.   

 

Den svenske sociologen Walter Korpi (1985) diskuterar makt på så sätt att han menar 

att makten är relationell. Istället för att fokusera på den som utövar makten så 

koncentrerar sig Korpi på maktresurser. Det relationella maktperspektivet innebär att 

makt inte är ett nollsummespel eftersom den ena parten inte måste förlora för att den 

andre ska vinna. Maktresurser definierar Korpi (1985) som egenskaper, förmågor 

eller medel hos en aktör (individ eller kollektiv) som gör det möjligt att belöna eller 

bestraffa andra aktörer. Maktresurserna är också basen för maktutövning snarare än 

själva utövningen i sig och till skillnad från många andra sociologer som behandlat 

makt så behöver inte makten vara förknippat med något negativt. Makten kan vara 

neutral eller till och med positiv då det positiva utgörs av belöningen som kan komma 

ur maktutövningen. Skulle maktresursen däremot ha en negativ påverkan på aktören 

kallar Korpi (1985) den för påtryckningsresurs. Två begrepp som är centrala i Korpis 

(1985) maktresursteori är domän och resursens omfång. Domänen är det antal aktörer 

som är mottagliga för belöningar och bestraffningar genom maktresursen i fråga. 

Resursens omfång beskriver vilka slags aktiviteter hos andra aktörer som kan 

bestraffas eller belönas via resursen (Korpi 1985). 

 

Maktresurserna besitter också vissa egenskaper som Walter Korpi (1985) kallar 

nyckelegenskaper, det är kostnaderna som är förbundna med resurserna. Det finns två 

olika typer av kostnader; mobiliseringskostnader och användningskostnader. 

Mobiliseringskostnader syftar på med vilken lätthet som en resurs kan genomföras, 

exempelvis så kostar det mindre att mobilisera en liten grupp av aktörer än vad det 
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kostar att mobilisera en större grupp. Användningskostnader är den faktiska 

användningen av maktresurser. Denna typ av kostnad blir stor om man måste använda 

löften eller hot för att påverka aktören. Om användningskostnaderna blir stora eller 

små beror helt på hur inställningen och attityden är hos den som utsätts för 

maktresursen (Korpi 1985). Den som ska använda maktresurser med höga kostnader 

måste ta hänsyn till att om resursen kostar mycket ger det en mindre ”nettobelöning”. 

Frågan man kan ställa sig är: är det nödvändigt att använda påtryckningsresurser med 

tanke på det jag kommer få ut i slutändan?  

 

Det finns också olika typer av resurser kopplade till kostnaderna. Tvångsresurser 

syftar till fysiska bestraffningar, vilket är en kostsam typ av maktresurs då den skapar 

alienation hos dem som utsätts. Det skapar även en negativ inställning och attityd hos 

aktören gentemot den som använder tvångsresurser, ett exempel på denna typ av 

resurs kan vara övervakning. Det finns en risk med att använda tvångsresurser 

eftersom den kan skapa osäkerhet mellan grupperna eller individerna samt att det kan 

leda till okontrollerade förändringar. En annan typ av resurs är betalningsresurser 

som innebär en kontroll av materiella belöningar. Denna resurs framkallar en 

kalkylerande inställning hos den som blir utsatt. Effekterna av denna maktresurs kan 

både bli positiva eller svagt negativa. Positiva i den mening att den kalkylerande 

inställningen kan leda till aktören i slutändan belönas av maktutövaren men svagt 

negativ eftersom den kalkylerande inställningen präglar alla beslut och situationer hos 

aktören. Normativa maktresurser är den resurs som anses ha den mest positiva 

påverkan på aktören. Denna resurs innebär en fördelning eller en manipulation av 

symboliska belöningar och försakelser. Ett exempel på användningen av de normativa 

maktresurserna är om man som makthavare belönar en medarbetare med syfte att få 

ökat inflytande hos aktören i fråga. Denna resurs har lägst användningskostnader och 

är på så sätt effektiv (Korpi 1985). Beroende på vilken typ av resurs som används kan 

det resultera i en rad olika konsekvenser, som t ex. byte, öppen konflikt eller 

exploatering som presenteras nedan. 

 

Korpi (1985) ser, som redan nämnt, makten som relationell och anser därför att 

makten också kan bytas. Bytet definierar han som en interaktion mellan två aktörer 

som innebär en ömsesidig användning av belöningar. Bytet är alltså positivt men den 

negativa motsatsen kallas konflikt. En öppen konflikt är det när båda parter bestraffar 
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varandra. Exploatering är en annan interaktion som innebär att den ena parten 

använder påtryckningsresurser och den andra aktören aktiverar belöningsresurser i 

form av att göra som denne blir tillsagd utan att ifrågasätta. Alla dessa typer av 

konsekvenser är olika former av interaktioner som innefattar användning av 

maktresurser med skilda syften och följder. Det som avgör vilken typ av resurs som 

används är den uppskattade framgången och motivationen hos individen. En aktörs 

underläge kan alltså påverka vilken resurs parterna kommer att använda. Skillnaden 

mellan parterna kommer också påverka den svaga aktörens motivation och ju större 

skillnad mellan parterna innebär också ökade kostnader, vilket i sin tur resulterar i en 

mindre nettobelöning för den starka parten. I sitt resonemang om skillnader mellan 

parter nämner Korpi (1985) att det är en strukturell skillnad mellan arbetsgivare och 

anställd på arbetsplatser i och med att arbetarlagstiftningen institutionaliserar ett 

underläge för den anställde med ett antagande om att denne måste skyddas.  

 

Kapitalet påverkar också maktresurserna som en individ besitter och kan använda sig 

utav. Kapitalet delas upp i fysiskt kapital och humant kapital där det fysiska kapitalet 

är en kontroll av produktionsmedlen. Denna resurs finns i alla typer av organisationer 

eftersom det fysiska kapitalet kan vara i form av pengar eller tillgångar. Det är en 

viktig maktresurs som har en stor domän och ett stort resursomfång eftersom att den 

kan påverka andra människors levnadsvillkor. Humankapitalet är dock inte en lika 

viktig maktresurs i organisationssammanhang, detta för att det vanligtvis inte råder 

någon brist på arbetskraft. Humankapitalet kan utgöras av en aktör som är en viktig 

arbetskraft på grund av dennes yrkesskicklighet eller utbildning. På så sätt är 

humankapitalet fortfarande viktigt men kan som sagt bytas ut och gör aktören 

utbytbar. Mobilisering av humankapitalet kostar också mycket för en organisation och 

måste tas i beaktande ur en organisatorisk synvinkel (Korpi 1985). 

 

För att en ledare ska bli framgångsrik vinner denne maktresursinnehavare på att 

undvika att utöva makt som tydligt visar på att denne använder sig utav sina 

maktresurser. Ledaren ska alltså som makthavare undvika att skapa och utlösa 

konflikter eftersom detta skapar en negativitet hos aktörerna ifråga. Som 

maktinnehavare kan man istället investera i maktresurser genom att använda indirekta 

strategier för att göra sina egna resurser så ekonomiska som möjligt. Uppoffringar 

som görs i nuet kan leda till ökade fördelar framöver. Korpi (1985) nämner fyra 
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huvudtyper i investeringsprocessen; institutionalisering av makt, 

maktresursomvandling, att utveckla mobiliseringskanaler för maktresurser och främja 

framväxten av föregripande reaktioner. Det vill säga, fördela maktresurserna så att 

inte bara en individ kan härledas till makten, skapa rutiner för hur konflikter ska 

hanteras samt, omvandla de kostsamma maktresurserna till normativa maktresurser 

samt skapa villkor och bestämma kontexten (Korpi 1985).  

 

Vi kan med Korpis (1985) teori om maktresurser få en ökad förståelse för hur 

maktresurser används i organisationer, hur det påverkar personalen och vad det får för 

konsekvenser.  

 

3.2	  Johan	  Asplund	  
Ytterligare en teori som vi valt att använda oss utav är den svenske social-psykologen 

Johan Asplund (2004), han har utformat en teori om social responsivitet. Eftersom vi 

undersöker utbrändhet, som har en relationell aspekt, finner vi teorin om social 

responisvitet relevant för vår presentation och våra slutsatser.   

 

Asplunds (2004) teori innebär förenklat att all form av social samvaro speglas av att 

individerna responderar till varandras gensvar i ett växelspel. Som det ser ut på en 

arbetsplats, ingen hierarki eller uppgift skulle bli utförd eller finnas om det inte vore 

för individers sociala växelspel. Han beskriver människan som en social responsiv 

varelse och att hon lever upp i närvaro av andra, annars blir hon livs- och mållös. 

Asplund (2004) menar dock att dessa responser inte enbart är responser som endast 

utväxlas mellan ego och alter. Processen innefattar också känslor som uppstår i den 

pågående interaktionen och som följer dess faser och rytmer. De är inga fritt flytande 

affekter utan en integrerad del av processen. Detta kallar Asplund (2004) den 

abstrakta socialiteten, den del av vår sociala samvaro som pågår utanför individen 

och som vi inte konkret kan påverka. Inom ramen av den abstrakta socialiteten finns 

ingenting annat än abstrakt socialitet, det finns ingen producerande eller specifik 

verksamhet, interaktionen har inget yttre syfte och handlar inte om något annat än sig 

självt (Asplund 2004). Den abstrakta socialiteten blir extra intressant för oss att se 

närmare på då den speglar och rymmer den typ av osynliga strukturer som vi valt att 

fokusera på. Eftersom vi undersöker hur maktstrukturer påverkar individer i en miljö, 
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där makt handlar om resurser, så kan vi se hur de vid otaliga tillfällen endast verkar 

inom den abstrakta socialiteten och inte som en uttalad maktstruktur. 

 

Asplund (2004) menar på att utbränning uppstår när den sociala responsiviteten 

bortfaller, blir till sin motsats och istället blir asocial responslöshet. Han anser att vi 

inte kan likställa utbränning med ett ”förråd” av emotioner som plötsligt tar slut, utan 

att utbrändhet är en process som verkar i viss mening utanför individen. När vi 

människor slutar få gensvar så upphör även emotionaliteten, detta sker samtidigt och 

är oupplösligt (Asplund 2004). Han hänvisar till att utbrändhet som fenomen endast 

rör rent mellanmänskliga relationer, alltså inte snickarens förhållande till reparationer 

eller kockens förhållande till matlagning utan endast i den sociala interaktionen runt 

individerna (Asplund 2004). Det finner vi intressant då det i den tidigaste forskningen 

om fenomenet utbrändhet (se t.ex. Maslach) förutsattes att utbrända personer skulle ha 

arbetat med människor för att kunna bli utbrända. Vi är även av samma åsikt, det 

finns det ingen social växelverkan mellan individer så innebär det att det inte går att 

angripa problematiken med vårt förhållningsätt, nämligen att det är de olika 

maktstrukturerna som ligger i grund för utbrändhetsprocessen.    

 

Asplund (2004) påvisar vidare att det är den sociala responsiviteten tillsammans med 

den abstrakta socialiteten som gör att en individ hotas av utbrändhet. Det finns bara 

två utvägar för den sociala responsiviteten inom ramen av abstrakt socialitet. 

Antingen lever den vidare eller så upphör den och blir asocial responslöshet. Asplund 

menar att interaktionen inte kan fortgå hur länge som helst utan någon form av 

bränsle, som i det här fallet är den sociala responsiviteten. 

 

Vi förutsätter att maktstrukturer verkar både inom det synliga och det dolda därför har 

vi valt att använda oss av Asplunds (2004) teori om den sociala responsiviteten, den 

speglar de dolda maktstrukturerna. Vi tolkar den sociala responsiviteten som 

ytterligare ett verktyg för maktutövning och har i vår studie sett tydliga kopplingar 

och sammanhang mellan den abstrakta socialiteten och klimatet inom organisationer. 

Klimatet påverkar individen som ofta kan vara väldigt komplext och svårdefinierbart. 

Vi ser hans teori som ett bra redskap för att kunna lyfta de här osynliga strukturerna 

och försöka förklara de maktstrukturer som verkar i det fördolda.  
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4.	  Metod	  	  
	  
Vi vill skapa en förståelse av den sociala verkligheten baserat på hur deltagarna i en 

viss miljö tolkar den specifika verkligheten. Det passade oss därför att göra en 

kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer där intervjupersonens subjektiva 

uppfattning ligger i fokus (Bryman 2002). Metodvalet är direkt kopplat till vårt syfte 

eftersom vi vill undersöka om maktstrukturer påverkar utbrändhetsprocessen. Vi vill 

undersöka våra respondenters upplevelser och skapa en djupare förståelse kring våra 

frågeställningar samt försöka hitta mönster och då är en kvalitativ studie det mest 

passande (Trost 2010). 

 

Som ovan nämnt är vi intresserade av våra informanters livsberättelser och det är då 

irrelevant för studien om informanterna minns rätt eller om de talar sanning. Det som 

är viktigt är hur personerna i fråga upplever och framställer sin utbrändhetsprocess. 

Informanternas syn på det som hände är i fokus samt hur de reflekterar om det i 

dagsläget, på så sätt genomför vi retrospektiva intervjuer, som innehåller ett 

tillbakablickande. Dessa typer av intervjuer ger kunskap om hur individer upplever, 

tänker och minns. Det ger också en inblick i de strukturer som omger dem och hur det 

hänger ihop (Wigg i Fejer& Thornberg 2009).  

 

Intervjupersonens uppfattning, nyansering och poängtering är viktig eftersom det 

säger någonting om vad intervjupersonen upplever som viktigt vid en förklaring samt 

hur denne förstår händelser, mönster och beteenden (Bryman 2002). Vi har därför 

använt en öppen intervjuguide som tillåter följdfrågor men också tystnad i 

berättelserna. Tystnaden har inneburit att intervjupersonerna har fått utveckla sina 

resonemang på ett naturligt sätt. På så sätt avbyter vi heller inte informantens 

tankekedja, vilket är en viktig del när man intervjuar (Trost 2010).  

 

Ämnet för intervjun kan uppfattas som känsligt eftersom att det har med personens 

hälsa och välmående att göra. Vi har därför tagit det som Trost (2010) kallar 

solidariska intervjuer i beaktande när vi genomförde våra sex intervjuer. Med 

solidariska intervjuer menas att vi försökte se på den intervjuades situation med 

inställningen att vi verkligen ville förstå deras berättelse. Förståelsen innebär inte att 

vi var tvungna att acceptera allt som sades på intervjuerna men vi måste tolerera det 
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och inte försöka göra uttryck för vad vi själva anser vara rätt eller fel. När vi 

intervjuade våra informanter försökte vi visa empati genom att försöka sätta oss in i 

det som intervjupersonen berättade. Vi undvek att visa sympati eftersom vi inte 

behövde hålla med eller stå bakom de beteenden eller åsikter som informanten yttrade 

sig om. Trots att vi visade empati och förståelse i intervjusituationerna var vi 

restriktiva med att hjälpa och stödja intervjupersonen eftersom vi inte ville påverka 

berättelsen eller sättet som intervjupersonen berättade på (Trost 2010). 

 

4.1	  Urval	  
Vårt syfte med den här studien var att göra en djupgående analys av 

utbrändhetsprocessen och inte att söka efter en representativ bild av en generell 

population. Vi använde oss därför utav ett bekvämlighetsurval (Bryman 2002). Vi 

sökte personer som varit specifikt drabbade av utbrändhet, en sjukdom som inte alltid 

är synlig eller offentlig. Vi använde oss därför av våra egna sociala kontakter och lät 

dem antingen förmedla kontakt eller ställa upp själva på en intervju om de uppfyllde 

våra krav för att medverka i undersökningen, dvs. om de hade varit sjukskrivna för 

utbrändhet. Vi är medvetna om att urvalet inte är ett representativt statistiskt men i 

vårt urval har vi funnit ett mönster och det är det som är av betydelse i en kvalitativ 

studie (Trost 2010).   

  

Det finns alltid en risk att urvalsprocessen inte blir tillräckligt transparent vid ett 

bekvämlighetsurval eftersom det baseras på forskningspersonernas individuella 

förutsättningar och förkunskaper. Alan Bryman (2002) tar upp just denna problematik 

och menar på att det är en typisk synpunkt som kritiker kan framföra, bristen på 

transparens kan skapa validitetsproblem och påverka trovärdigheten av studien. Vi har 

försökt vara så transparenta som möjligt i vår urvalsprocess därför kommer vi nedan 

att redogöra för urvalet. Vi har heller inget anspråk på att kunna generalisera till en 

större population och ser det därmed inte som ett problem.   

 

Vi har intervjuat sex personer i åldrarna 31-54 år. Det är fem kvinnor och en man. 

Vårt urval är homogent inom en given ram i och med att alla har varit sjukskrivna för 

utbrändhet. Det finns dock en variation i urvalet eftersom informanterna är i olika 

åldrar, har olika förutsättningar och arbetade på olika arbetsplatser. Heterogeniteten 
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och variationen inom en viss ram är också viktigt och relevant då vi söker efter att 

hitta skillnader och likheter mellan våra informanter (Trost 2010). 

  

Vi har valt att anonymisera våra informanter genom att ge dem kodnamn i hela vår 

studie. Tre av våra informanter har varit i ledande positioner, vår första informant, 

Karl, 31 år, har varit marknadschef på ett nystartat it-företag. Han var totalt 

sjukskriven i cirka ett år och arbetar idag inte kvar på företaget. Vår andra informant, 

Elisabeth är 33 år, var restaurangchef och hade endast ägare över sig i hierarkin. Hon 

hade både personal- och driftansvar. Totalt var hon sjukskriven i cirka sju månader, 

idag arbetar hon på ett annat företag. Vår tredje informant har kodnamnet Kristina och 

är 46 år, hon var också i en ledande position som biträdande studierektor och hade 

endast rektor över sig i hierarkin. Hon var sjukskriven i cirka nio månader totalt och 

arbetar fortfarande kvar på företaget som är i offentlig sektor men har en annan 

befattning. Resterande informanter har inte varit i ledande positioner. Vår fjärde 

informant, Anna, 37 år, arbetade som utredande polis och hade 

förundersökningsledare och närpolischef över sig, hon var totalt sjukskriven i cirka ett 

år och arbetar idag inte kvar på arbetsplatsen. Den femte informanten har vi kallat för 

Maria och är 40 år. Hon arbetade i privat sektor och assisterade personalchefen samt 

var med och drev ett eget projekt. Totalt var hon sjukskriven i cirka ett år och arbetar 

inte kvar idag på samma företag. Vår sista informant, Margareta på 54 år arbetade i 

offentlig sektor på en statlig myndighet och var platsombud. Hon hade tre chefer över 

sig i hierarkin och var sjukskriven i flera omgångar. Idag arbetar hon inte kvar på 

samma företag.   

 

Valet av att använda sex intervjupersoner är en kombination av att det är ett 

hanterbart antal med tanke på vår begränsade tid och att vi vill fokusera på att kunna 

genomföra en djupgående analys av deras berättelser. Är urvalet för stort kan 

materialet bli ohanterligt, vilket i sin tur gör det svårt att få en överblick över 

materialet. Det kan då vara lätt att missa detaljer som förenar eller skiljer berättelserna 

åt (Trost 2010). Antalet informanter i vår studie är stort nog för att vi ska kunna hitta 

mönster och liknande teman samt kunna göra vissa generella antaganden. I en 

kvalitativ studie är det att föredra att begränsa antalet intervjuer till ett hanterbart 

antal, för att kunna få en djupare förståelse och hålla god kvalité genom alla intervjuer 

(Trost 2010). 
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4.2	  Genomförande	  
Intervjuerna vi har genomfört har varit semi-strukturerade, vilket innebär att vår 

intervjuguide innehöll en del specifika teman och frågor som vi ville beröras under 

intervjun. Frågorna var generellt ganska allmänt ställda och detta för att 

intervjupersonerna skulle ha stor möjlighet att kunna utveckla sina svar på sitt eget 

sätt. Dock behövde inte alla frågor komma i samma ordningsföljd. Semi-strukturerade 

intervjuer passade vårt syfte eftersom vi ville höra informanternas historia om 

utbrändhetsprocessen med egna ord men ändå beröra specifika ämnen (Bryman 

2002).  

 

Intervjuerna genomfördes både personligen och via telefon. Telefonintervjuerna 

berodde på att alla informanter inte bodde i Stockholm utan var spridda över hela 

Sverige och det gjorde det svårt att träffas. Hälften av intervjuerna var 

telefonintervjuer. Eftersom intervjupersonen har ställt upp på intervjun kändes det 

rimligt att låta denne bestämma plats då det är en fråga om tillgänglighet och tid 

(Trost 2010). Intervjuerna har på så sätt ägt rum på platser som intervjupersonen känt 

sig bekväm på, vilket både är positivt och negativt för intervjuerna (Trost 2010). Det 

får inte vara en plats som intervjupersonen känner sig allt för bekväm i, då de 

miljöerna ofta distraherar personen. Dock måste intervjupersonen själv känna sig 

trygg i miljön för att kunna uttrycka sig och berätta (Trost 2010). Det har inneburit att 

intervjuerna i de flesta fall har ägt rum på intervjupersonens arbetsplats. För att 

minska störningsmoment höll vi intervjuerna på en ostörd plats på deras arbetsplats, 

en plats som inte var intervjupersonens arbetsrum eftersom det kan vara ett flertal 

distraktionsmoment där, som påverkar intervjuerna negativt (Trost 2010).  

 

Intervjuerna tog cirka 30 minuter och genomfördes av en av oss författare. Vi har 

alltså gjort tre intervjuer var. Vi intervjuade enskilt av två olika skäl. Dels var det 

tidseffektivt men också för att den intervjuade inte skulle känna sig i ett underläge, 

vilket det är en risk för när två intervjuare intervjuar en enskild person (Trost 2010). 

Intervjuerna spelades in med informanternas medgivande. Inspelningen ansåg vi vara 

fördelaktig eftersom vi intervjuade var och en för sig, vi slapp ta minnesanteckningar 

och kunde istället fokusera på informanternas berättelser, på samtalet samt frågor och 
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svar (Trost 2010). Alla informanter gick med på att spela in intervjun och samtliga 

samtal spelades in oavsett om de genomfördes via telefon eller personligen. För 

inspelning använde vi våra mobiltelefoner som var ett diskret vertyg och som inte 

uppfattades som störande, vilket är en fördel (Trost 2010).  

 

Efter intervjuerna transkriberade vi alla sex intervjuer, tätt efter att de hade ägt rum. 

Det gjorde vi för att kunna koppla ihop inspelningarna med de intryck vi hade med 

oss från intervjun, vilket underlättade analysen av materialet (Trost 2010). 

Transkriberingen genomfördes för att vi skulle få ett överskådligt material som 

användes för en tematisk analys.   

 

Efter att ha lyssnat på alla intervjuer och transkriberat dem fann vi direkt några ämnen 

som ofta återkom i samtliga intervjuer. Vi valde att sätta namn på dessa 

återkommande ämnena; ledarskap och hierarki, ansvar och ansvarsfördelning samt 

prestation och lojalitet. Dessa teman rubricerar uppsatsens resultat- och analysdel. 

Efter att ha satt namn på temana använde vi oss utav tre olika färger, ett för varje tema 

och markerade i vårt utskrivna material. På så sätt kunde vi snabbt se vad som var 

intressant för oss att titta närmare på, vad informanterna hade gemensamt och hur det 

kunde kopplas ihop med våra teorier. Utifrån teorierna tolkade och analyserade vi vårt 

material och kom fram till ett resultat som presenteras i den kommande resultat- och 

analysdel. Denna teknik fungerade bra för oss för att vi fick en överblick över 

materialet, våra texter, vilket är det viktigaste i ett analysarbete (Trost 2010). 

 

4.3	  Datakvalitet	  
Vår studie är kvalitativ med semi-strukturerade intervjuer och därmed är det viktigt 

att diskutera validitet och reliabilitet. Vi utgick från ett symboliskt interaktionistiskt 

synsätt. Innebörden av detta synsätt är att vi utgick från att vi hela tiden deltog i 

processer där vi förväntade oss skilda resultat vid skilda tillfällen med skilda 

respondenter (Trost 2010). Eftersom vi har genomfört intervjuer med sex olika 

informanter var vårt material ett resultat av rådande informanters subjektiva 

upplevelser, vilket gör det svårt att replikera dessa intervjuer genom att intervjua, sex 

andra oberoende informanter och på sätt uppnå reliabilitet. Däremot vill vi påstå att de 

generella antaganden och teman vi funnit kan återkomma vid undersökning av en 
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större population. Vi har haft kongruens i våra intervjuer så till vida att vi ställt ett 

antal frågor om samma företeelse för att kunna förstå alla dess nyanser. Vår strävan 

har varit att komma åt vad informanterna upplevt, känt och menat. Vi har försökt visa 

en öppenhet genom hela processen för att vår studie ska vara så trovärdig som 

möjligt. Vi har också haft ambitionen att hålla en hög validitet i vår undersökning, 

dvs. mäta det som vi avsåg vill mäta. I en kvalitativ studie som denna handlar det om 

att få veta vad den intervjuade menar eller hur denne uppfattar ett ord eller företeelse, 

i detta fall deras utbrändhetsprocess. Vi har inte varit intresserade av hur 

informanterna uppfattar den generella utbrändhetsprocessen utan enbart deras egen 

process och därför har vi ställt frågor som i huvudsak handlat om deras egen tolkning 

och upplevelse, vilket bidrar till en högre validitet (Trost 2010).   

 

Det kan vara svårt att vara helt transparent vid genomförandet av en kvalitativ studie.  

Vi har dock haft i åtanke att försöka att ha en så objektiv inställning som möjligt både 

till vårt material och till våra respondenter för att höja validiteten i studien (Fejes & 

Thornberg 2009).  

 

Som ovan nämnts använde vi en teknik med olika färgkoder när vi kodade materialet. 

Det gör att det är lättare att följa våra tankegångar och resonemang för andra som vill 

granska vårt material och våra intervjuer. Vi har kodat vårt material tillsammans för 

att på så sätt höja validiteten, detta för att kunna styrka att det inte endast är en 

subjektiv upplevelse av respektive informants historia. Vi har alltså haft en 

intersubjektiv förståelse för vårt material (Trost 2010).  

 

4.4	  Etiska	  hänsynstaganden	  
Vi har undersökt hälsotillståndet och är medvetna om att det kan vara ett känsligt 

ämne för våra informanter. Vi har därför tagit hänsyn till de etiska hänsynstaganden 

som Vetenskapsrådet (2002) har rekommenderat, nämligen individskyddskravet. 

 

Individskyddskravet är ett av de krav som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar för 

att skapa en bra relation mellan forskare och informant. Vetenskapsrådet delar upp 

individskyddskravet i fyra olika delar; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 
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Vi har tagit del av individskyddskravet och använt de fyra olika delarna på följande 

sätt. Vi har anonymiserat våra informanter genom att ge dem kodnamn i hela vår 

studie. Namnen har vi valt genom att titta på namnstatistik från Statistiska 

Centralbyrån (2013) som anger vanligaste förnamnen i Sverige den 31 december år 

2012. Vi har valt att utgå från förnamnen då vi anser att det på så sätt blir lättare att 

följa texten, resonemanget och citaten med hjälp av autentiska namn. Det innebär att 

ingen utomstående kan härleda informationen tillbaka till en av våra informanter och 

därmed är konfidentialitetskravet är uppfyllt.  

 

Samtyckeskravet har vi också tagit hänsyn till genom att vara noga med att fråga 

samtliga informanter om samtycket att medverka i studien. Detta gjorde vi redan i 

urvalsfasen, då de anmälde intresse om att medverka. Vid intervjutillfället 

informerade vi våra informanter om att de när som helst kunde avbryta intervjun eller 

avstå att svara på en fråga (Vetenskapsrådet 2002). 

 

I början av varje intervju informerades intervjupersonerna även om det som 

Vetenskapsrådet (2002) kallar informationskravet. Det innebar att samtliga 

informerades om hur deras uppgifter och information skulle hanteras samt vilken roll 

deras berättelse skulle ha i studien. Vi upplyste om att uppgifterna som informanterna 

lämnade inte kommer användas i något annat icke-vetenskapligt- eller konfidentiellt 

syfte, vilket nyttjandekravet kräver. De medverkande har också fått chansen att läsa 

igenom och godkänna materialet innan det publicerades (Vetenskapsrådet 2002). Det 

upplevde vi som extra viktigt eftersom våra informanter delat information som, i vissa 

fall, varit känslig och utelämnade.  
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5.	  Resultat	  och	  Analys	  
	  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för det insamlade materialet med hjälp av tre 

teman som vi anser har varit det mest utmärkande i materialet. Dessa teman är: 

ledarskap och hierarki, ansvar och ansvarsfördelning och lojalitet och prestation. Vi 

har även analyserat vårt empiriska material utifrån de teorier vi har valt, det vill säga 

utifrån Walter Korpis (1985) teori om maktresurser och Johan Asplunds (2004) teori 

om social responsivitet.  

 

Som tidigare nämnts är våra informanter anonyma i denna studie och har därför 

kodnamnen: Karl – 31 år, Elisabeth - 33 år, Anna – 37 år,  

Maria – 40 år, Kristina – 47 år och till sist Margareta – 54 år. Samtliga har varit 

sjukskrivna för utbrändhet om än i olika längd och omfattning.  

 

I en inledande fas i intervjuerna frågade vi samtliga informanter hur de definierade 

utbrändhet för att vi skulle få en uppfattning vad ordet innebar för dem. Samtliga 

informanter var överens om att det är ett tillstånd som är ohållbart, där man som 

människa befinner sig i ett tillstånd av fysisk och psykisk trötthet. Kroppen tar slut 

och att det följdes av en rad olika symtom. Det symtom som framkommit i alla 

intervjuer är den ständiga tröttheten som har präglat informanterna under en längre tid 

även innan de blev sjukskrivna. Vi kommer nu redogöra för respektive teman.  
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5.	  1	  Ledarskap	  &	  Hierarki	  	  
Det kändes naturligt för oss att fråga respondenterna hur ledarskapet såg ut på 

respektive arbetsplats eftersom vi studerar utbrändhet utifrån ett maktperspektiv. Det 

utgjorde därför ett av våra teman i intervjuguiden.  

 

Vi ställde oss frågan i en inledande fas om hur maktstrukturerna såg ut på respektive 

arbetsplats, vilket är relevant eftersom att strukturen spelar roll för vilka maktresurser 

respektive individ innehar. Tre av våra respondenter har varit i ledande positioner där 

de haft personalansvar och de resterande tre har svarat under en mellanchef. 

 

Vår respondent Karl var själv med i ledningsgruppen. Han var med och startade 

företaget som var ett ungt, snabbväxande It-företag och hans titel var marknadschef. 

Respondenten Elisabeth var också i en ledande position då hon var restaurangchef 

med endast ägare över sig. Hon arbetade parallellt med köksmästaren men hade själv 

det yttersta ansvaret för personal och drift. Den tredje respondenten som varit i en 

ledande position är vår respondent Kristina som var en av tre biträdande 

studierektorer till studierektorn som i sin tur svarade under rektorn. 

 

De andra tre respondenterna har arbetat som direkt underställda en mellanchef som i 

sin tur har haft en chef över sig. Respondenten Anna arbetade i offentlig sektor som 

utredande polis och var underställd förundersökningsledaren som i sin tur svarade 

under närpolischefen på närpolisstationen. Maria arbetade i den privata sektorn, i en 

roll då hon assisterade personalchefen på företaget. Marias huvudsakliga 

arbetsuppgift var att utveckla den befintliga personalutbildningen. Vår sista 

respondent är Margareta som arbetade som platsombud på en statlig myndighet och 

svarade under chefen på lokal nivå som i sin tur svarade under regionchefen vars chef 

var myndighetschefen som var utsedd av staten.  

 

När vi gick vidare i intervjuerna var det flera av informanterna som nämnde att det 

förekommit efterföljande sanktioner om man som medarbetare inte uppfyllde de 

”krav” eller förväntningar som fanns från chefens sida. I de fallen har sanktionerna 

inneburit att man hamnade i ”ut-gruppen”. Två av våra respondenter beskriver 

sanktionerna på följande sätt: 
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/…/ hon omgavs sig med en mindre krets som hon förväntade sig skulle vara otroligt 

lojala och jobba jämt, precis som chefen och gör du inte det och inte visade den 

lojaliteten, stod ut med kritiken eller det lite godtyckliga, nyckfulla ledarskapet då är 

man liksom utanför så att ett fåtal inne och resten är utanför och då kan man använda 

sig av de här härskarteknikerna, att man undanhåller information eller så. (Kristina) 

 

/…/ det gick inte att göra rätt, han var väldigt kontrollerande som letade efter att man 

skulle göra fel. Han hade också två gullegrisar och det var dom som inte hade någon 

egen vilja eller de som var taktiker och ville klättra i karriären, de gjorde som man 

blev tillsagd men jag som vågade uttrycka mig straffades och räknades aldrig som 

hans lilla gullegris. (Anna) 

 

Dessa två exempel från våra intervjuer visar på samma sak, att chefen använder sig av 

sina maktresurser för att bestraffa de individer som sätter sig emot det ledarskap som 

maktinnehavaren utövar eller om aktörerna gör fel enligt chefen. Bestraffningen är i 

form av uteslutning, vilket är en påtryckningsresurs i och med att den har en negativ 

inverkan på aktörerna (Korpi 1985). Eftersom båda våra informanter förhåller sig 

negativt inställda till chefens ledarskap blir det tydligt att chefen har fått en ganska låg 

”nettobelöning” i slutändan, attityden gentemot maktutövaren har blivit negativ.  

Användningskostnaderna har också varit höga för chefen eftersom denne har fått 

använda sig av hot, hotet bestod i att hamna i ”ut-gruppen” och på så sätt blir 

nettobelöningen låg eftersom att personalen uppfattat maktutövningen som negativ 

(Korpi 1985). Belöningen var istället en inkludering i gruppen. I det andra exemplet 

om ”gullegrisarna” tolkar vi det som att de inkluderade aktörerna har en kalkylerande 

inställning till chefen eftersom det uppfattades av informanten att de endast gjorde 

som de blev tillsagda för egen vinning och enligt Korpi (1985) är detta 

betalningsresurser eftersom att chefen innehar kontrollen över materiella belöningar,  

t ex. befordran eller ekonomiska resurser.  

 

En annan dimension på att bli utfryst, som flera av våra informanter har tagit upp, är 

att de efter att dem har blivit sjukskrivna har stängts ute från arbetsplatsen. 

Arbetsplatsen har för de flesta vi har intervjuat, varit det allra viktigaste under en tid 

och tagit mycket tid och engagemang under en period i deras liv. En tydlig markering 

från ledningen är när de blivit fråntagna passeringskort och nycklar så att de inte 
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längre har tillgång till arbetsplatsen. Informanterna har upplevt det på olika sätt, som 

redovisas nedan.  

 

Jag fick en bra uppbackning från ledningen så till vida att dom ville att jag skulle bli 

bättre men det var bara för att jag skulle fortsätta att tjäna pengar. /…/ Vi anställde 

en ny VD som tog med mig till läkaren och då började jag få stöd men också då så 

spärrade de mina mailkonton och tog nyckeln till kontoret ifrån mig och tvingade mig 

att börja påbörja min egen inre resa. (Karl) 

 

Vår respondent Karl kunde ibland känna frustration över att helt plötsligt vara helt 

avskärmad från företaget men han tror ändå att det var viktigt för att han skulle kunna 

påbörja sin rehabilitering. Margareta har varit i en liknande situation då hon blev 

ifråntagen nycklar och dylikt som tydligt visade på att hon inte längre hade tillträde 

till arbetsplatsen. Margareta upplevde detta som mycket jobbigt. Hon upplevde även 

att hon inte fick några reaktioner från omgivande kollegor eller chefer när hon blev 

halvtidssjukskriven för utbrändhet, vilket är ett bortfall på den sociala responsiviteten. 

Det är brist på gensvar som bidrar till att emotionaliteten så småningom upphör 

(Asplund 2004). Margareta beskriver situationen på följande sätt: 

 

De tar ifrån mig nycklar och så för att jag inte skulle vara där, nyckeln visade på att 

jag var utfryst och därute var det jätte kallt. /…/ Jag får heller inga reaktioner på att 

jag blir halvtidssjukskriven. Jag har alltid varit en stark person och det känns som att 

om jag är borta tänker de att dom själva får utrymme. /…/ det som brister på 

arbetsplatsen är bristen på förståelse för min situation. (Margareta) 

 

I båda informanternas fall sker samma handling, de har inte längre tillgång till 

arbetsplatsen efter att de har blivit sjukskrivna och inte längre kan tillföra något till 

arbetsplatsen. Detta kopplar till teorin om social responsivitet då Asplund (2004) 

menar på att utan den sociala samvaron lever inte människan upp utan blir livs- och 

mållös. Detta ställer höga krav på att det finns en social samvaro utanför 

arbetsplatsen, vilket inte är självklart för alla. Våra informanter har vittnat om att de 

som person har lagt ner stor del av sin energi på arbete och därför försummat en del 

av sitt privatliv, på så sätt också en del av sitt sociala nätverk utanför arbetet. När den 

sociala responsiviteten uteblir upphör även emotionalteten och gör individen ännu 
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sjukare. Vi tolkar det som att i Karls fall fanns det ett socialt nätverk utanför arbetet, 

vilket gjorde att avskärmningen från arbetsplatsen blev positiv tillslut. Bristen på 

social responsivitet blev påtaglig i Margaretas fall och gav upphov till att hon kände 

sig utfryst och upplevde att det var ”kallt” då den sociala samvaron inte längre var ett 

växelspel mellan kollegorna och respondenten (Asplund 2004). 

 

Flera av våra informanter har även upplevt att ledarskapet varit frånvarande då de 

endast ställt krav och givits order. Informanter som erfarit detta också upplevt att 

ledarskapet varken varit stöttande eller vägvisande, vilket citatet nedan visar på.  

 

Så som jag ser det är ledarskap när man visar vägen och man stöttar sina anställda 

på vägen. Ledarskap är inte berätta för någon vad den ska göra utan låta den andra 

ta egna beslut och liksom hjälpa till och stötta, mentorskap under tiden. Så det här 

var inte ledarskap, det var inte ledning utan det här var rena orders man skulle följa 

kan man säga. Jag kände inte att det fanns något stöd eller mentorskap från min chef. 

(Elisabeth)  

 

I citatet framgår det att Elisabeth var chef men ändå inte fatta några egna beslut då 

hon endast verkställde order från ägarna. Vi tolkar detta som en konflikt, en 

exploatering då ägarna utövar sin makt igenom att ge henne order, en 

påtryckningsresurs. Genom sin position som restaurangchef innehar Elisabeth själv en 

hel del maktresurser men sätter sig ändå inte emot ägarna. Vi tolkar hennes beteende 

på följande sätt; Elisabeth förväntar sig ingen framgång om hon sätter sig emot 

ägarna, därför blir hennes motivation låg, vilket resulterar i att hon får en känsla av 

maktlöshet gentemot ägarna. Dock innehar Elisabeth maktresurser och använder dem 

endast för att verkställa orderna nedåt i hierarkin, vilket skapar en känsla av att inte 

kunna påverka sin arbetssituation, vilket bidrar till utbrändhetsprocessen (Korpi 

1985). 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att ledarskapet har en central roll i processen som 

leder till utbrändhet. Ledarskapet och hierarkierna ser olika ut i alla 

intervjupersonernas fall men ledarskapet har inverkan på vilka maktresurser som 

aktiveras och hur den sociala responisiviteten upprätthålls.  
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5.2	  Ansvar	  &	  Ansvarsfördelning	  
Ett av de teman vi fann då vi tolkade våra intervjuer var ansvar och ansvarsfördelning. 

Ansvar är något som en individ kan välja att ta eller acceptera och det finns många 

olika former av ansvar. Vi uppfattade tydliga kopplingar mellan informanternas 

upplevda stress och deras ansvarsbild. De typer av maktstrukturer som verkar kring 

temat ansvar är ganska subtila och underförstådda, det är först när vi väljer att sätta på 

oss ”maktglasögonen” som vi verkligen kan se dem och uttrycka dess betydelse. Vid 

vår analys diskuterade vi själva huruvida vissa teman och underteman egentligen var 

en produkt av olika maktstrukturer eller endast individuella val. Vi kom fram till att 

det definitivt var en fråga om makt om än i olika former och med olika 

utgångspunkter men med en sak gemensamt – de påverkade individerna i deras 

process till att bli utbrända. 

 

Då vi frågade om hur deras arbetsplatssituation såg ut innan utbrändheten så upplevde 

de alla att de hade orimliga arbetskrav och att tempot på arbetsplatsen var för högt. 

Informanten Maria beskriver det på följande sätt: 

 

Arbetsklimatet var tufft, alla arbetade lika hårt och vi upplevde det inte som om vi 

hade något val, jag var ung och fick alltför mycket ansvar direkt. (Maria) 

 

Två av våra informanter hade varit utsatta för omorganiseringar och nedskärningar 

och det höga arbetstempot kom som en följd av detta. Medan de andra fyra upplevde 

att tempot var lika högt hela tiden, arbetsplatserna präglades av en inställning som 

enbart främjade hårt arbete och lojalitet, till vilket pris som helst. Vi ställde frågan: 

hur upplevde du din ansvarsbild på arbetsplatsen? De svar vi fick var något varierande 

men kontentan var detsamma. De upplevde alla att kraven som ställts på dem var 

alldeles för höga och de blev inte avlastade då de uttryckte att arbetsuppgifterna var 

dem övermäktiga. Kristina beskriver hur hennes situation såg ut: 

 

Det går alltid att vända till att om chefen säger det så är det ju ditt ansvar, om hon 

säger nämen det här ingår ju i utvecklingsarbete så det är ju ditt ansvar. Då kan ju i 

princip allt ingå om man bara vill, formulera det så, så kan man ju säga det här är ju 

verkligen ditt ansvar. (Kristina) 
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Kristina och Maria uttryckte just problematiken kring ansvarsfördelningen med hur 

deras chefer legitimerade de ökade kraven genom att hävda att de föll in under deras 

ansvarsområde, punkt. Hur chefen använde sig av maktutövande genom osynliga 

maktstrukturer. Chefen påstår att det ligger under hennes ansvarsområde och hon 

befinner sig i en underordnad situation där hon inte har makt att säga det motsatta. 

Den här typen av maktutövande upplevde vi under våra intervjuer som vanligt 

förekommande. En överordnad legitimerar de höga krav eller arbetsbördan genom att 

endast påstå att de visst ligger under individens ansvarsområde. Här ser vi hur de 

överordnade använder sig utav det som Walter Korpi (1985) kallar normativ 

maktresurs, de hävdar att det är hennes ansvar och genom att hon är i ett underläge så 

kan hon inte hävda motsatsen utan att framstå som en dålig arbetare. Hon försätts i ett 

normativt dilemma och accepterar, då hon inte vill framstå som en person som inte 

klarar ”pressen”.  Det är även en maktresurs som kostar väldigt lite i 

mobiliseringskostnad men ger hög avkastning för företaget på kort sikt (Korpi 1985). 

 

Den här typen av maktutövande är enligt vår uppfattning vanligt förekommande då 

den vädjar till både vår egen uppfattning av vår arbetskapacitet och även hur andra 

uppfattar vår förmåga, vilket i sin tur påverkar vår självbild. Då vi tenderar att 

uppfatta oss själva genom relationen till andra så är det av yttersta vikt att bibehålla 

den bilden av oss själva, framförallt gentemot en person som innehar har en 

maktposition gentemot oss, likt hur en chef automatiskt besitter mer makt genom sin 

positionering i arbetshierarkin. Här finner vi även en koppling till Asplunds (2004) 

teori om social responsivitet, hur vi tenderar att värdera oss själva genom andras 

ögon. Då våra informanter dessutom befinner sig lägre i hierarkin blir effekten av 

maktutövandet extra påtagligt och extra känsligt för individen. Genom att värdera oss 

i relationen till signifikanta andra mäter vi omedvetet (och blir mätta) värt eget värde 

på arbetsplatsen.  

 

Vår informant Karl belyser en annan aspekt av ansvarsbilden, hur han genom det 

ökade ansvaret prioriterade bort tiden för återhämtning. 

 

Då arbetskraven och ansvaret ökade så fick man plocka av annan tid, som exempelvis 

tiden för avkoppling eller tiden för att träffa vänner för att hinna med allt, det var helt 

enkelt en prioriteringsfråga. (Karl) 
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Han var försatt i en situation där det helt enkelt räknades som det minst viktiga och 

fortsatte bara arbeta trots orimlig arbetsbörda. Karl arbetade som chef och ansåg att 

det var hans plikt att ”jobba på” då det behövdes. Hur kan vi då beskriva det ur ett 

maktperspektiv? Är det så att makten är hos Karl själv som chef, som väljer att 

fortsätta arbeta och istället prioritera bort sin fritid eller finns det osynliga strukturer 

som verkar bortom individen? Om vi ska följa Korpis resonemang om maktresurser 

som förmågor, egenskaper eller medel hos en aktör så kan vi tydligt se att Karls val i 

det här fallet kanske i själva verket inte är ett val utan ett krav (Korpi 1985). Han 

måste ”jobba på” för att få arbetet klart och det är ett ”självklart” val för honom men 

indirekt så är det ett krav då det ligger på hans ansvar att få arbetet klart i tid. Här kan 

vi se hur själva ansvaret i sig utövar en form av makt på hans individuella prestation. 

Maktperspektivet finns i hans egen vilja att utföra arbetet till vilken kostnad som 

helst, till och med sin egen hälsa. Han upplevde hur det fanns en maktlöshetskänsla 

inför de uppgifter som låg framför honom men genom att arbeta på hårdare så 

försökte han ta tillbaka den makten, genom att försöka kontrollera sina övermäktiga 

arbetsuppgifter.  

 

Elisabeth beskriver nedan hur hennes ansvarsbild såg ut, hur hon aldrig ifrågasatte 

ansvarsbilden innan det gick för långt. Det hon uttrycker speglar en vanligt 

förekommande uppfattning hos våra informanter. 

 

Jag hade ensam ansvar för allt, både gentemot cheferna, alltså ägarna, och även 

gentemot mina anställda, det var det som förväntades av mig och ingenting som jag  

ifrågasatte. (Elisabeth) 

 

I våra informanters berättelser finns det tydliga kopplingar mellan graden av ansvar 

och deras individuella maktresurser (Korpi 1985). Förmågan att kunna påverka sitt 

ansvarsområde och de krav som ställdes på dem var av väsentlig vikt och ett 

återkommande tema i allas berättelser är känslan av maktlöshet. Maktlösheten har 

varit central oberoende på i vilken position informanten har varit i eller hur mycket 

ansvar personen besatt. En känsla av att inte själva kunna styra det som hände, både 

rent psykologiskt, fysiskt och praktiskt. Även om informanten har varit väl medveten 

om att ansvarsområdena är alldeles för många och orimliga så har de inte ifrågasatt 
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dem trots att några av dem själva har varit chefer. De beskriver här nedan deras 

känslor när arbetsuppgifterna antingen ökades eller bara var konstant för mycket. 

 

/…/när man la på så mycket jobb och samtidigt drog ner på personalstyrkan var det 

ju flera som sa men hur tänker dem nu? och hur ska vi klara det? (skratt) Men då var 

jag nog redan så trött så att jag bara sa; nej men det kommer ju inte att gå men man 

gör, man bara kör liksom. (Kristina) 

 

Jag kände ingenting, känslorna var avstängda. Därför det går att jobba ihjäl sig! 

(Elisabeth) 

 

Att informanterna som var chefer eller mellanchefer inte använde sina maktresurser 

för att påverka arbetsbördan kopplar vi till resonemanget hos aktören om den 

förväntade framgången och motivationen för att kunna utöva makt utan för stora 

användningskostnader. I och med att ingen av de som hamnade i en situation med en 

orimlig arbetsbörda sade emot eller protesterade trots att de besatt maktresurser kan 

bero på att motivationen inte fanns där i och med att den förväntade framgången sågs 

som liten eller obefintlig att påverka ledningen eller närmaste chefen som besatt ännu 

fler maktresurser.(Korpi 1985) På så sätt kan också en känsla av maktlöshet infinna 

sig, för trots att individen besitter maktresurser är motivationen för låg för att kunna 

använda dem och på så sätt blir aktören i underläge och maktlös.  Utbrändhet uppstår 

genom en process och vi kan se hur just känslan av maktlöshet verkar vara av 

avgörande faktor. Det är först när du tappat makten över din situation som det blir 

kritiskt. Våra informanter uttryckte en förtvivlan över att de inte kände att de hade 

makt att påverka sin egen situation och att det i sin tur ökar stressen och ångesten.  

 

Vi upptäckte även en annan form av ansvarstagande och det var hur vissa av våra 

informanter kände att de var de enda som kunde utföra arbetet tillfredställande och 

därigenom inte ville eller vågade delegera uppgifter. Något som vi kopplar till Korpis 

(1985) tankar om belöning i form av att känna sig oumbärlig. Om vi gör oss 

oumbärliga så ökar även vårt eget värde gentemot organisationen och innebär att vi 

säkrar vår position på arbetsplatsen. Vilket kan vara ett sätt att förskansa oss makt i 

vår situation. Margareta uttryckte sig så här: 
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Jag ville inte släppa ansvaret, då jag inte litade på att någon annan klarade av att 

genomföra det på ”rätt” sätt. (Margareta) 

 

Vi upptäckte en annan aspekt hos våra informanter och det var att ansvaret var starkt 

kopplat till graden av prestation och att de upplevde det som ett personligt 

misslyckande då de inte klarade av sina ansvarstagande. Då antar vi att även 

motsatsen existerar, alltså att de upplever en tillfredställelse när de klarade av de 

övermäktiga arbetsuppgifterna. Då vi talar om makt i termer av resurser (Korpi 1985) 

så kan vi tydligt se hur de är påverkade av en påtryckningsresurs som anspelar till 

deras individuella belöningscentra, där mobiliseringskostnaden blir väldigt låg då 

cheferna egentligen bara trycker på de redan befintliga knapparna till deras egna 

belöningscentra som i sin tur aktiveras av prestationen. Det här leder oss osökt in på 

nästa tema som är just prestation, lojalitet och engagemang.  

 

Sammanfattningsvis så vill vi poängtera att ansvarsbilden är starkt knutet till graden 

av egen kontroll och då indirekt olika maktstrukturer. Vi har upptäckt och lokaliserat 

ovan nämnda beröringspunkter mellan våra informanter, likväl som vi upptäckt vissa 

skillnader. 
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5.3	  Prestation	  &	  Lojalitet	  
Fem av våra sex informanter uttryckte ordagrant att de var ”prestationsmänniskor”, de 

sökte och strävade efter att prestera för att få bekräftelse, bekräftelse både inför sig 

själva och även gentemot andra och det var ett begrepp som kännetecknade deras 

personlighet. Eftersom vi följer Korpis (1985) teori kring maktresurser så likställer vi 

bekräftelse med belöning, någonting som infaller då vi presterat tillräckligt och 

därigenom blir belönade med bekräftelse. Det blir en normativ maktbelöning, då 

varken utövaren av makten eller den som blir utsatt satsat någon hög 

mobiliseringskostnad. De är alla personer som uttryckt att de tidigare varit väldigt 

kompetenta och alltid varit högpresterande. Individer med ett högt humankapital 

(Korpi 1985) som successivt blir tömda på det kapitalet. Det här kan vi även se 

exempel på i Ulla-Britt Erikssons (2009) forskning, i hennes utbrändhetstrappa tar 

hon upp problematiken kring hur individer får försämrad självkänsla som ett steg i 

utbrändhetsprocessen. Det kopplar vi till hur individen hamnar i ett tillstånd där 

prestation och belöning inte längre har en balans, de utför samma uppgifter (eller fler) 

men deras belöning är inte tillräcklig. De hamnar i ett normativt dilemma som innebär 

att de vill prestera ännu mer för att erhålla belöning men då kraven är ohållbara så 

säger kroppen till slut ifrån.    

 

Jag har alltid strävat efter att göra mitt bästa, det är sån jag är… jag tycker om att 

prestera och det har alltid gått innan när jag pressat mig till det yttersta. (Elisabeth) 

 

Min pappa var dominerande – chefen likadan. Det var normaliserat för mig, det 

började när jag var barn, vara den duktiga och söka bekräftelse. Jag piskar mig själv 

för att prestera och på så sätt få bekräftelse. (Anna) 

 

De här citaten pekar på just hur personliga inställningar kan ligga till grund för hur 

man hanterar höga krav och maktutövande i arbetslivet. Det innebär givetvis inte att 

bara för att någon söker bekräftelse så är den personen automatiskt i riskzonen för att 

drabbas av utbrändhet men man kan se ett samband mellan inställningarna och risken 

att hamna där. Prestation, lojalitet och engagemang är positiva egenskaper i 

arbetslivet och borde nyttjas på det sättet på en arbetsplats. När en chef eller annan 

person med en högre positionering i hierarkin aktiverar en individs normativa 

maktbelöningar genom sitt maktutövande blir det en form av negativ maktutövning 
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för individen. Den typen av osynliga maktstrukturer som omvandlar dessa positiva 

egenskaper till negativa för enskild individ är komplexa och svåra att upptäcka. Men 

man kan rimligen påstå att det handlar om att individerna finner en direkt belöning i 

att prestera och därigenom höjs ribban och kraven till nästa gång som samma 

belöning skall infinna sig. Med andra ord höjs kraven både uppifrån och nerifrån; från 

ledningen och från arbetstagaren själv. 

 

Kristina beskriver en problematik med att vara lojal, hur det blir en känsla av att om 

hon inte klarar av det själv så måste någon annan som är i samma utsatta situation 

som hon själv utföra arbetet istället. 

 

 Det uppstod en form av lojalitetsdilemma, om inte jag gör det så måste ju någon 

annan kollega göra det och de har också mycket att göra. (Kristina) 

 

Det Kristina beskriver aktiverar en maktresursproblematik som enligt Korpi (1985) 

innebär att känslan av skuld och skam infinner sig som ett resultat av utebliven 

belöning för prestation. Det i sin tur ökar på hennes egen bestraffning och avsaknaden 

av belöning blir än mer tydlig. Allt detta sker indirekt då chefen utövar en makt med 

låg mobiliseringskostnad, hon anspelar endast på Kristinas egen lojalitet utan 

ytterligare sanktioner som följd. Tillämpar vi Erikssons (2009) trappmodell här då 

står Kristina på sjätte trappsteget och upplever starka känslor. Känslor som innebär 

att individens maktresurser minskar ytterligare då hon automatiskt hamnar i ett 

underläge genom sina egna skuldkänslor.  

 

Elisabeth berättar följande då vi talade om hur hon upplevde sin situation på 

arbetsplatsen innan kollapsen: 

 

/…/ jag upplevde mig ifrågasatt och skuldsatt, det var en känsla av skuld att inte 

räcka till. Jag kunde inte slappna av när jag var ledig då jag alltid blev ifrågasatt för 

allting, ALLTID. (Elisabeth) 

 

Att uppleva skuld i samband med processen som leder till utbrändhet var ett 

genomgående tema i våra intervjuer. Antingen som skuld för själva sjukdomen eller 

som skuld över att inte klara av sina arbetsuppgifter. Vi kan beskriva det som en 
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process där individen antingen blir bestraffad av högre instans genom utebliven 

belöning över utfört arbete eller som att individen straffar sig genom avsaknaden av 

belöning. Självbestraffningen innebär att personen inte får den stimuli som den fick 

tidigare genom att prestera och få bekräftelse. Då blir det som en dubbelbestraffning 

då avsaknaden av belöning både sker indirekt inom dem och även direkt genom 

utebliven belöning ”uppifrån”.    

 

En annan aspekt som vi upptäckte var att graden av engagemang hos individen var 

högst relevant. Våra informanter var alla (innan kollapsen) engagerade medarbetare 

som uppskattade sitt arbete. Schaufeli och Bakker (2004) har i sin forskning 

undersökt just den kopplingen och kom fram till att graden av engagemang är starkt 

förknippat med utbrändhetsprocessen. Vi har sett liknande tendenser hos våra 

respondenter. Krav på arbetsprestation och organisationens omsättningsintentioner 

innebär ett maktutövande som är direkt och som påverkar individen rent praktiskt. 

Den här typen av maktutövande är oftast inte problematiskt för individen då den 

innebär att individen använder sig av maktresurser som inte är direkt kopplade till 

deras personliga egenskaper. Det som blir problematiskt är när graden av 

arbetsprestation kopplas till deras personliga maktresurser eller humankapitalet i deras 

maktresurser. När kraven anspelar på individens engagemang, prestation eller 

lojalitet.  

 

Vi tog upp en aspekt i tidigare kapitel där vi påvisade hur Margareta uttryckte att: hon 

inte ville släppa ansvaret då hon inte litade på att någon annan kunde genomföra 

arbetet på ”rätt” sätt. Det här tolkar vi som om en individs grad av engagemang 

påverkar hennes prestation, vilket i sin tur innebär att hon på grund av sitt 

engagemang genomför sitt arbete till vilket pris som helst. Hennes normativa 

maktresurs aktiveras då hon inte får någon annan konkret belöning än den belöning 

det innebär att göra ”rätt”. Att graden av engagemang är en maktresurs är det enligt 

Korpi (2009) ingen tvekan om, då det är en egenskap som individen besitter. Det som 

sker i utbrändhetsprocessen är att maktresursen blir en egenskap som stjälper 

individen. En individ som tidigare innehaft ett stort kapital av maktresurser som 

engagemang, prestation och lojalitet men som under utbrändhetsprocessen blir 

”tömd” på dem har svårt att få förståelse från omgivningen. Det här skapar i sin tur en 
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ond cirkel då förståelse för situationen kanske är det enda personen behöver för att 

kunna undvika utbrändhet.      

 

Avslutningsvis kan vi säga att prestation, lojalitet och engagemang är egenskaper som 

är enorma maktresurser och att de kan verka till individens fördel likväl till individens 

nackdel. Det är förmågor att kunna hantera, bearbeta och reflektera över de dolda 

maktstrukturer som existerar i en organisation. 
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6.	  Avslutande	  Diskussion	  
	  
Syftet med vår studie var att undersöka om maktstrukturer i organisationer har en 

avgörande roll för att individer blir utbrända i den grad att det leder till sjukskrivning.	  

Studiens resultat visar att samtliga informanter har blivit påverkade av olika former av 

maktstrukturer på sin arbetsplats. Det har skett både på ett direkt och öppet sätt men 

även mer subtilt, vilket är ett sätt som kostar utövaren extremt lite i 

mobiliseringskostnad. Med andra ord visar resultatet att organisationers 

maktstrukturer spelar en avgörande roll i utbrändhetsprocessen.  

 

Strukturerna finns inbyggda i en befintlig hierarki där både själva positionen och även 

personliga egenskaper hos den överordnade spelar in. Personliga egenskaper påverkar 

så till vida att personen själv väljer hur den vill använda sina maktresurser gentemot 

den som står lägre i hierarkin. Denna form av maktutövande innebär inte automatiskt 

något negativt utan är i grunden endast en kontroll över organisationens resurser som 

förekommer i alla organisationer. Det blir däremot en negativ maktpåverkan om 

individen inte upplever någon form av belöning för utfört arbete eller uppfyllda krav. 

Belöningen kan uppstå dels genom social responsivitet, vilket innebär uppskattning 

eller bekräftelse från en annan person med en högre position, dels genom att individen 

får ökade maktresurser så som kontroll över produktionsmedel, högre befattning eller 

dylikt. Positionering påverkar så till vida att den till stor del bestämmer hur mycket 

och vilka maktresurser man som person förfogar över.  

 

Av det har vi dragit slutsatsen att det är en fråga om krav kontra belöning och att det 

är ett växelspel som sker dem emellan. När vi resonerat kring denna växelverkan har 

vi insett att det handlar om en påverkan som sker både medvetet och omedvetet och 

att det påverkar individen på alla plan, inte enbart i arbetslivet utan även i 

vardagslivet. Som sociologer vill vi gärna påstå att det i grund och botten alltid 

handlar om maktstrukturer inom den sociala kontexten och att alla relationer präglas 

av dessa maktstrukturer, om än dess effekt är olika. Vi kan se att det i relationen 

mellan arbetskrav och maktstruktur finns tydliga samband mellan upplevt 

tillfredställelse/trivsel och graden av maktbefogenhet. Har individen mer maktresurser 

för att påverka sin egen arbetssituation har man också en större chans att kunna 

påverka sin egen arbetsbörda och till viss del sitt välmående.   
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Vi har i studien även upptäckt att det finns ett samband mellan graden av engagemang 

och tendensen till en individs utbrändhet. Vårt resultat i det avseende bekräftar vad 

som Schaufeli och Bakkers (2004) kom fram till, nämligen att högre engagemang och 

lojalitet i kombination med för höga arbetskrav kan leda till utbrändhet. När vi själva 

har analyserat dessa tendenser och dess betydelse så har vi kunnat se hur dessa former 

av maktstrukturer påverkar arbetslivet. Det svåra är att påvisa att det handlar om 

maktstrukturer och inte personliga egenskaper. Vi har visat att det inte bara finns 

tydliga kopplingar mellan att en individ blir utbränd och graden av maktbefogenhet, 

utan att den normativa maktutövningen är den subtilaste, mest effektiva och minst 

kostsamma maktutövningen av alla andra maktutövningsformer (Korpi 1985). Vi 

anser dessutom att den är starkt kopplad till graden av engagemang och lojalitet. Vad 

är det exempelvis som får en soldat att offra sitt liv i strid? Vi vill påstå att vid sidan 

om den militära hierarkin är den normativa maktutövningen som verkar. Liknande 

tendenser finns hos våra informanter, de valde att jobba tills kroppen tog slut, oavsett 

att priset för detta var deras egen hälsa. 

 

En annan slutsats vi har dragit var att det hos våra respondenter var den individuella 

känslan av att besitta maktresurser som var väsentlig. När en individ inte har utrymme 

att kunna aktivera sina maktresurser infinner sig känslan av maktlöshet. En känsla 

som enligt alla våra respondenter var väsentlig under deras utbrändhetsprocess. När 

en individs maktresurser försvagas, försvinner även deras förmåga att påverka vilket 

gör att de hamnar i en nedåtgående spiral. Det kan leda till att de så småningom tappar 

kontrollen över sin egen situation, vilket förvärrar situationen ytterligare. Det är en 

del av den process som till slut kan leda till utbrändhet. Vårt resonemang och resultat 

av våra informanters berättelser är i linje med Ulla-Britt Erikssons (2009) forskning 

kring utbrändhetstrappan. Det är en process som präglas av olika stadier med olika 

känslor men där maktstrukturer spelar en central roll i alla dessa stadier.   

 

Slutligen vill vi poängtera att resultatet av vår studie stödjer vår hypotes: att 

maktresurser och maktstrukturer spelar en avgörande roll i en individs 

utbrändhetsprocess. Det är väsentligt för en människa att känna att hon har kontroll 

och makt över sin egen arbetsplatssituation och framförallt förmåga och möjlighet att 

påverka den.  
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7.	  Förslag	  till	  vidare	  forskning 	  
 
Efter att ha genomfört denna studie med ett maktperspektiv och gjort de upptäckter att 

maktstrukturerna påverkar utbrändhetsprocessen vore det också intressant att fortsätta 

undersöka vilken roll andra medarbetarna har i processen som leder till utbrändhet. 

Detta då medarbetarna också är en del av den sociala kontext som befinner sig på 

arbetsplatsen och i våra intervjuer har vi även funnit att medarbetarnas stöd eller 

reaktioner har varit viktiga i våra respondenters berättelser. I det fallet skulle det vara 

intressant att se på samspelet kollegor emellan med ett utvidgat teoretiskt perspektiv 

som inte enbart berör makt och maktresurser utan även gruppdynamiken och 

gruppsammansättningen.  
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