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Sammanfattning 

 
Denna studie har som första syfte att undersöka och analysera utmattade och omplacerade 

medarbetares upplevelser före och efter omplaceringen på Umeå kommun. Det andra 

syftet är att händelseförloppet i de omplacerades erfarenheter ska komma Umeå kommun 

till nytta i lärande och hälsofrämjande syfte.  För att ta del av dessa erfarenheter har fem 

medarbetare från Umeå kommun intervjuats: två undersköterskor, två enhetschefer och en 

gymnasielärare. Samtliga har drabbats av utmattningssyndrom och omplacerats till nya 

arbeten inom kommunen.  

 

Studiens centrala resultat har mynnat ut i en modell som vi, Suvi Kling och Ellen Wåger-

Dahlberg har utvecklat utifrån intervjudeltagarnas berättelser. Modellen visar på orsaker 

till intervjudeltagarnas utmattningssyndrom och kallas Den onda spiralen. Den onda 

spiralen definieras som en slinga som fortsätter att röra sig i en osund hälsoinriktning 

samtidigt som den påverkas negativt av organisationsförändringar, organisatorisk 

otydlighet, bristande stöd och den upprätthålls på grund av individens egna höga krav 

samt olika anledningar som håller personen kvar på sitt arbete. Således visar vårt resultat 

att grundorsakerna till utmattning finns både i organisation och individer. 
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Inledning  

 
I en tid av ökad ohälsa i arbetslivet ökar även forskningen och satsningarna både på lokal 

och nationell nivå på förebyggande åtgärder. Regeringen beskriver olika 

arbetsmarknadspolitiska satsningar som planeras under 2016-17 via 

arbetsmarknadspolitiken (Arbetsmarknadspolitiska satsningar i budgetpropositionen, 

2016). Det är tydligt att Regeringen har en ambition att minska sjukskrivningar och det 

finns antagligen flertalet olika arbetssätt som är lämpliga för det syftet. Även i Umeå har 

kommunen tagit ett politiskt beslut om att sänka sjukfrånvaron.  

 

Vi, författare till denna studie ser vikten av lärande i organisationer och identifierandet av 

grundorsaker i sökandet efter lösningar på sjukfrånvaron. Vi anser att de utmattade och 

omplacerades erfarenheter leder till insikter som i sin tur leder till lärdomar för andra att 

kunna ta i beaktning. För att ta del av dessa erfarenheter har fem medarbetare från Umeå 

kommun intervjuats: två undersköterskor, två enhetschefer och en gymnasielärare. 

Samtliga har drabbats av utmattningssyndrom och omplacerats till nya arbeten. Hur har 

deras upplevelser sett ut? Vad finns det för detaljer i de omplacerades erfarenheter för 

kommunens organisation att lära sig av?   

 

Vårt primära syfte var att undersöka om intern rörlighet i form av byte av arbetsplats i ett 

tidigt skede hade kunnat förhindra utmattningssyndrom.  Samtliga fem svarade nej på vår 

fråga: de hade inte sett utmattningen att komma, därför hade de inte ens reflekterat över ett 

byte i tid! Därför kunde inte intervjumaterialet användas till att undersöka intern rörlighet i 

förebyggande syfte. Med facit att de inte sett utmattningen komma såg vi att bilden var 

större och mer komplex.  

 

Således blev studiens syfte att undersöka och analysera utmattade och omplacerade 

medarbetares upplevelser före och efter omplaceringen på Umeå kommun. Det andra 

syftet är att händelseförloppet i de omplacerades erfarenheter ska komma Umeå kommun 

till nytta i lärande och hälsofrämjande syfte.  Som vår rubrik, det är bättre att stämma i 

bäcken än i ån översatt säger: ta vara på lärdomarna medan huvudet är ovanför vattenytan. 
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Syfte och frågeställningar  
 

Denna studie har som första syfte att undersöka och analysera utmattade och omplacerade 

medarbetares upplevelser före och efter omplaceringen på Umeå kommun. Det andra 

syftet är att händelseförloppet i de omplacerades erfarenheter ska komma Umeå kommun 

till nytta i lärande och hälsofrämjande syfte.   

 

Frågeställningar 
• Vilka orsaker har lett till utmattningssyndrom? 

• Hur påverkade kontext och villkor intervjudeltagarnas arbetssituation? 

• Vilka strategier användes för att klara av arbetet? 

• Vilka insikter har händelseförloppet medfört? 

 

Kunskapsbakgrund 
Nedan presenteras ett avsnitt innehållande kunskaper från forskningsområdet, 

arbetsgivarens arbetsmiljöansvar samt teoretiska begrepp och modeller som har en 

anknytning till vårt forskningsområde. Dessa har legat till underlag för vårt analysarbete, 

resultat och diskussion. 

 

Utmattningssyndrom 
Enligt Vårdguiden 1177 (2017) innebär utmattningssyndrom flera olika fysiska och 

psykiska symtom till följd av långvarig stress eller andra påfrestningar. Omställningar på 

arbetsplatsen eller i privatlivet kan leda till utmattningssyndrom. För att komma i balans 

igen kan man behöva kognitiv beteendeterapi (KBT) mot ångest, oro och sömnstörningar. 

KBT kan hjälpa personen att se och förstå sambandet mellan livsstil och 

utmattningssyndrom. Personen kan få insikt om varför det kan ha varit svårt att backa ur 

eller förändra en påfrestande situation samt lära sig stresshantering. För att i framtiden 

kunna undvika att drabbas av utmattningssyndrom igen är det viktigt att personen lär sig 

att känna igen sina varningssignaler och agera tidigare. Vidare förklaras att personer som 

gått igenom utmattningssyndrom lär sig att tolka sina egna reaktioner och på så sätt 

undvika den skadliga stressen. De nya kunskaperna och insikterna hjälper personen att ta 

hand om sig själv på ett bättre sätt och uppleva harmoni i vardagen. 
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Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 
Enligt 1 § i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:4: 5) är det allmänna syftet att “främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för 

ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön”.   

 

För att Umeå kommun ska fullfölja sitt arbetsmiljöansvar genom att motverka ohälsosam 

arbetsbelastning enligt 9 § i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4:8) ska arbetsgivaren “se till att de arbetsuppgifter och 

befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam 

arbetsbelastning” vilket innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet för att 

medarbetare inte ska drabbas av utmattningssyndrom.  

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 
Organisatorisk och social arbetsmiljö är ett beforskat område med olika definitioner och 

innebörder. Arbetsmiljöverket (2016) definierar organisatorisk arbetsmiljö med hjälp av 

hur arbetet planeras, leds och kommuniceras samt hur beslut tas. Den sociala arbetsmiljön 

definieras med hjälp av hur medarbetaren interagerar och påverkas av personer socialt, 

som chefer och medarbetare.  

I denna studie ska den organisatoriska arbetsmiljön behandlas. 4 § i Arbetsmiljöverkets 

föreskrift (AFS 2015:4:6) om organisatorisk och social arbetsmiljö definierar den 

organisatoriska arbetsmiljön som ”villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar 

1. ledning och styrning; 2. kommunikation; 3. delaktighet och handlingsutrymme; 4. 

fördelning av arbetsuppgifter och 5. krav, resurser och ansvar”. 

I Tjänstemännens centralorganisations (TCO, 2016) vägledning till Arbetsmiljöverkets 

föreskrift (AFS 2015:4) förklaras den organisatoriska arbetsmiljön att handla om 

fördelning av arbetsuppgifter på arbetsplatsen samt vilka möjligheter medarbetaren har att 

påverka sina arbetsuppgifter eller hur de ska utföras. Vidare beskrivs att den även kan 

handla om förväntningar som finns på medarbetaren gällande arbetets kvalitet och 

tidsramar för arbetet som ska utföras. Även resurserna i den organisatoriska arbetsmiljön 

som till exempel tillgång till hjälpmedel som fungerande IT-system eller medarbetarens 

befogenheter att själv ta hjälp av kollegorna för att lösa arbetsuppgiften. Även bemanning 
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i förhållande till arbetsmängd och antalet underställda chefer har innefattas av den 

organisatoriska arbetsmiljön. 

 

Olika definitioner av begreppet organisationsförändring 
 En vanligt förekommande definition av begreppet organisationsförändring kännetecknas 

enligt Jacobsen (2013:22) av att en organisation ”uppvisar olika drag vid [minst] två olika 

tidpunkter”. Två exempel förklaras som fyller kriterierna för organisationsförändring: att 

den formella strukturen har förändrats mellan två olika tidpunkter eller att chefer och 

medarbetare agerar olika mellan två olika tidpunkter. Det här synsättet på vad som 

definierar en organisationsförändring kännetecknas av tidsaspekten enligt tidigare 

beskrivning och att föremål, tillstånd eller fenomen kopplas till organisationsförändringen. 

Den är även omdiskuterad och kritiserad för att den inte ser organisationer som sociala 

system i konstant förändring.  Jacobsen (2013) beskriver även en annan definition av 

organisationsförändring som kännetecknas av en ständig process genom olika händelser 

och faser som driver organisationen framåt. 

  
Den ständiga förändringen av organisationer förklaras även av Alvesson och Sveningsson 

(2008) som förändring av till exempel personal som anställs och slutar på sin arbetsplats, 

nya tekniska lösningar som utvecklas och att kundunderlaget förändras. Kännetecknande 

är att förändringar sker konstant och att de ibland till och med överlappar 

varandra.  Denna typ av ständiga förändring ses som ett naturligt och normaliserad del av 

verksamhet. 

 

Proaktiv och reaktiv organisationsförändring 
Resultatet visar på ett antal omorganisationer som reaktioner på olika typer av händelser i 

organisationen internt eller den yttre världen. Jacobsen (1992) förklarar att om en 

organisation har ett reaktivt perspektiv på förändring agerar den på grund av att den är 

tvungen att reagera till följd av en händelse som redan inträffat. Ett proaktivt sätt som 

motpol till reaktivitet handlar om förändring inför händelser som förutspås att inträffa. 

Jacobsen (1992) menar att denna typ av förändringar kan vara svårare att genomföra 

eftersom de medför mer motstånd i form av ifrågasättande på varför förändringen skulle 

vara nödvändig. Proaktiv och reaktiv förändring behandlas i korthet under diskussion på 

grund av att organisationsförändringar anges som en anledning till utmattningssyndrom.  
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Organisationsförändringar kan leda till psykisk ohälsa  
En finsk studie av Pahkin (2015), forskare vid Arbetshälsoinsitutet i Helsingfors, visar hur 

psykisk ohälsa ökar till följd av organisationsförändringar. Hon menar att en 

organisationsförändring i värsta fall leder till att medarbetaren inte längre är kapabel att 

utföra sitt arbete på grund av att arbetsprocesser blir oklara och arbetsmängden svår att 

hantera. Stark känsla av att kunna hantera sin situation och socialt stöd kopplas i studien 

till välbefinnande i arbete och positiv upplevelse av organisationsförändringar. Med det 

menas starkt stöd från ledning och chefer kring hur organisationsförändringen genomförs. 

En väl genomförd organisationsförändring kännetecknas till exempel av tydlighet, god 

kommunikation och kontinuerlig uppföljning. Socialt stöd från arbetskamrater före 

organisationsförändring sågs däremot inte att skydda mot negativ upplevelse och minskat 

arbetsvälbefinnande i samband med organisationsförändring. Medarbetarens egen 

bedömning av betydelsen av organisationsförändring påverkade den psykiska hälsan: om 

förändringen upplevdes som negativ fanns samband till minskat välbefinnande i arbete. 

Studien visade förutom att arbetsbelastningen ökade vid förändringar även att en negativ 

upplevelse av organisationsförändring minskade medarbetares motivation. 

  
Slutligen visade resultaten i Pahkins (2015) studie att organisationen kan påverka 

medarbetarens upplevelse av organisationsförändring. Vidare förklarar hon att 

organisationen kan ge medarbetaren möjligheter att påverka förändringar som berör 

dennes arbete. Hon menar på att det i sin tur innebär att organisationsledningen och 

cheferna leder förändringen på ett sätt som kännetecknas av samverkan, stöd och rättvist 

handlande.   

 

Krav, kontroll och stödmodellen  
Krav och kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) är en modell som förklarar 

relationen mellan yttre psykiska krav och individens påverkansmöjligheter till 

handlingsutrymme. Det innebär att yttre psykiska krav kan verka sjukdomsframkallande 

såvida individen inte kan påverka arbetssituationen. Höga krav och långt inflytande samt 

låg kontroll orsakar en spänd arbetssituation. Höga krav tillsammans med högt inflytande 

medför en arbetssituation som är aktiv. Låga krav i kombination med lågt inflytande 

skapar en passiv arbetssituation och slutligen en liten arbetsbelastning med hög kontroll 

över situationen skapar ett avspänt läge (Theorell 2004). Modell har utvecklats med socialt 

stöd av (Johansson & Hall, 1988). Det betyder att höga krav inte nödvändigtvis genererar 
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ohälsa, under förutsättning att socialt stöd ges och skyddar mot låg kontroll och höga 

psykiska krav som kan ställas i arbetet. Krav-kontroll och stödmodellen kommer 

presenteras vidare i analys och diskussion som en förklaringsmodell för att förklara de 

utmattade omplacerade medarbetarnas upplevda arbetssituation.  

 

Friskfaktorer  
Lindberg och Vingård (2012) presenterar ett antal friskfaktorer som kan ha en effekt i att 

förebygga och främja hälsa på arbetsplatser. Några av dessa är medinflytande, 

utvecklingsmöjligheter, arbetstillfredsställelse, positivt arbetsklimat, socialt stöd, 

organisatorisk måltydlighet och personalorienterat ledarskap. Vingård förklarar i 

Forskningsrådets kunskapsöversikt Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro (2015) att 

förebyggande arbete och goda arbetsförhållanden är något som måste organiseras på 

arbetsplatsen och det förutsätter att medarbetaren har möjlighet att förändra och förbättra 

sin arbetssituation. Enligt Vingårds resonemang är såväl organisationsstruktur som 

sammansättning av arbetsuppgifter skapade av en organisationsledning vilket betyder att 

de även är möjliga att ändra. Vidare förklarar hon att endast kortvariga hälsoeffekter har 

kunnat påvisas genom individuella insatser mot stress. För att kunna nå en mer långvarig 

bestående effekt på förbättrad hälsa behövs individuella insatser kombineras med 

organisatoriska åtgärder.  

 

Känsla av sammanhang  
Antonovskys (1991) modell Känsla av sammanhang (KASAM) innefattar tre 

hälsobringande faktorer: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Alla dessa 

faktorer är av vikt men särskilt den sista, meningsfullhet, behandlas i samband med 

hälsobringande upplevelser som intervjudeltagarna haft. Meningsfullhet behandlas i syfte 

att visa vilka aspekter intervjudeltagarna angivit som meningsfulla i sina arbeten. I 

Antonovskys modell hör meningsfullhet ihop med motivation. Människan bedömer 

arbetsuppgifter, problem och krav som ställs i arbetslivet mot mängden energi som krävs 

att utföra uppgiften och värderar om mängden energi motsvarar betydelsen och 

meningsfullheten som arbetet ger. 

 

Organisatoriskt och kollektivt lärande 
4 I-modellen av Crossan, Lane och White (1999) handlar om hur lärande sker i 

organisationer och hur en organisationskultur skapas. 4 I-modellen handlar om hur 
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individens insikter vidarebefordras genom att de tillsammans med andra medarbetare 

tolkar (interpretation) och utvecklar insikterna. Utvecklade erfarenheter integreras i 

verksamheten och slutligen institutionaliseras genom att de nya handlingsmönster 

rutinernas i form av beskrivningar av arbetsuppgifter och önskvärda arbetssätt. Det är här 

det individuella och kollektiva lärandet byggs in i rutinerna på arbetsplatsen och 

möjligheten till en ny sundare kultur skapas. Utan det fjärde steget sker ingen förändring i 

organisationskulturen. Modellen presenteras för att den är en byggsten i vår argumentation 

om hur de utmattade omplacerades insikter kan komma att användas i rutiner på 

arbetsplatser.   

 

Granberg (2014) sammanfattar kollektivt lärande genom sex olika punkter: 1. Individer lär 

genom interaktion med sin kontext som de är en del av, 2. Uppgifter och medlemmar av 

teamet är viktiga delar av kontexten, 3. I teamet kan gemensamma syn och tänkesätt 

utvecklas, 4. De gemensamma syn och tänkesätten kan bilda ett gemensamt tankenätverk 

för teamet, att de utvecklar en likartad handlingsberedskap, 5. Handlingsberedskapen 

byggs av en gemensam handlingsstrategi för att tillsammans lösa uppgifter, 6. Om teamet 

har utvecklat handlingsstrategier utifrån teamets sammanlagda och olika kompetenser kan 

den enskilde ha förmågan att göra bedömningar, fatta beslut och agera på en bredare bas 

än vad dennes egna kompetens hade varit kapabel till att göra. Dessa delar är viktiga i 

kollektivt lärande och specifikt i denna studie för att de utmattade och omplacerades 

insikter ska kunna bli kollektiva insikter och handlingsstrategier i arbetsgrupper framöver. 

  

Granberg & Ohlsson (2005) beskriver utgångspunkten till kollektivt lärande som är 

handlingsrationalitet och relationsbaserad kommunikation. Gruppen utvecklar och visar 

handlingsrationalitet genom att de kännetecknar den gemensamma uppgiften som i det här 

fallet handlar om att tillsammans lära sig identifiera tidiga signaler på ohälsa. Följande 

steg handlar om tolkning: hur ser den gemensamma uppgiften ut på arbetsplatsen och vad 

behöver medarbetare göra tillsammans för att ett önskat resultat, med andra ord målet att 

tillsammans skapa en friskare arbetsplats, ska kunna nås. Denna förmåga till kollektiv 

rationell handling förutsätter att gruppen kommunicerar väl, menar Granberg & Ohlsson 

(2005). Vidare förklaras förutsättningen för att gruppen ska kunna bygga gemensamma 

handlingsstrategier: de behöver även dela med sig av sina olika kompetenser. 
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Utmattningssyndromets olika faser 
Tiden före utmattningssyndrom har varit en central utgångspunkt för att få en djupare 

förståelse vad arbetsgivaren och medarbetaren hade kunnat göra i förebyggande syfte för 

att undvika utmattningssyndrom. Vi använder oss av Bronsberg & Vestbergs modell 

(1997) om betydelsen av tidsaspekten kring utmattningssyndrom. Nedan presenteras 

utmattningssyndromets olika faser. 

 

I den entusiastiska fasen upplever medarbetaren arbetet som stimulerande och 

tillfredsställande, trots krävande motgångar. Denna fas är eftersträvansvärd för 

arbetsgivare att nå och upprätthålla, en fas där arbetet känns meningsfullt och 

glädjefyllt.  I stagnationsfasen kan engagemanget svikta med en känsla av otillräcklighet. 

Fysiska symptom börjar träda fram. Vid nästa skede, då medarbetaren kommit in i 

frustrationsfasen, börjar individen ifrågasätta arbetet med ångest inför framtiden. De 

psykosomatiska symptomen blir varaktiga och medarbetaren blir mer distanserad från 

arbetets sociala miljö. När distansen blir påtaglig till familj och vänner är medarbetaren 

inne i den apatiska fasen. Tendenserna finns att varken lyssna på sin egen kropps signaler 

om utmattningssymtom eller vad människor i närheten signalerar. I slutskedet blir 

medarbetaren utbränd, både fysiskt och psykiskt, vilket tvingar medarbetaren att bli 

långtidssjukskriven, uppsagd eller omplacerad. Denna modell har relevans för detta arbete 

dels för att den ligger till grund för händelseförloppet från frisk till sjuk. Slutligen handlar 

vår diskussion om värdet av att behålla medarbetarna i den entusiastiska fasen och visa 

vikten av tidiga insatser från arbetsgivaren i rätt skede enligt Bronsberg & Vestbergs 

modell (1997). De personer som färdas genom dessa faser kännetecknas av engagemang 

och driv. De är människor som vill göra gott med sitt liv och andras liv. Författarna 

konstaterar: “Bara de som brinner kan bränna ut sig” Bronsberg & Vestberg (1997, s. 23)  

 

Fyra rum av förändring  
Fyra rum är ett förståelseinstrument som visar att människor oupphörligt förflyttar sig 

mellan rummen, nöjdhet, självcensur, förvirring och inspiration. I korthet innebär 

modellen att den hjälper individen att förstå sig själv och organisationen. På så sätt får 

individen en förståelse för förändring, utveckling och stabilitet och kan således förebygga 

ohälsa (Janssen, 1981). Fyra rum behandlas i denna studie i syfte av att vi bättre kan förstå 

vad som händer med individer, grupper och organisationer i förändring som i stabilitet. 
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Modellen kan användas för att i tidigt skede förebygga ohälsa (Se bilaga 1) och kan enligt 

vår argumentation användas att behålla medarbetare i den entusiastiska eftersträvansvärda 

fasen (Bronsberg & Vestberg, 1997).  

 

 

Metod  
Nedan redogörs vilka tillvägagångssätt som använts för genomförandet av studien och 

analysen av intervjumaterial 

 

Kvalitativ studie som forskningsmetod  
Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ studie med intervjuer en lämplig metod i en studie 

som denna: när en djupare förståelse vill uppnås genom att studera medarbetarnas 

upplevelser samt tolka dessa för att besvara vårt syfte och frågeställningar.  

 

Hermeneutik 
Vår studie har speglats av den hermeneutiska traditionen där vår tolkning av 

intervjudeltagarnas mening varit vårt fokus (Kvale & Brinkmann, 2009). I samtal har vi 

spelat in intervjuerna som därefter transkriberats och gemensamt tolkats.  

 

Abduktion  
Under studiens gång har vi haft en abduktiv ansats. Patton (2002) beskriver abduktion i 

likhet med att forskaren utgår från teorier och utvecklar dem. Forskaren pendlar således 

mellan empiri och teori. Innan datainsamlingen gjorde vi oss bekant med tidigare teorier 

för att göra vårt forskningsområde begripligt. Därefter strukturerade vi en intervjuguide 

utifrån våra förkunskaper. Efter bearbetning av datamaterialet har vi fått förkasta en del av 

våra tidigare föreställningar och fokuserat på de mest framträdande spåren som vår 

undersökning lett oss till. Vi har under forskningens gång pendlat mellan tidigare 

befintliga teorier där vårt resultat lett till en utvecklad modell som presenteras i resultatet.  

 

Intervjuer  
Före genomförandet av intervjuerna genomfördes en fysisk pilotintervju med en 

enhetschef från Umeå kommun som genomgått en kortare rehabiliteringsprocess och blivit 
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omplacerad till en annan enhet. Syftet var att testa om frågorna fungerade, om de var 

relevanta för att besvara vårt syfte och frågeställningar, addera frågor där vi upptäckte 

fanns en lucka samt säkra att frågorna inte missuppfattades. Efter pilotintervjun 

reviderades intervjuguiden då vissa frågor inte var väsentliga eller gav liknande svar. Vi 

omformulerade en del intervjufrågor så att de skulle uppfattas som de var avsedda att göra 

samt lade till frågor vi upptäckte saknades.  

 

Vi valde att göra fem fysiska individuella historieintervjuer med medarbetare som 

genomgått en rehabiliteringsprocess och blivit omplacerade till ett annat arbete inom 

kommunen. Under historieintervjuer tänker intervjupersonerna tillbaka på vissa skeenden i 

sitt liv och återberättar och reflekterar kring detta. Intervjuaren har strukturerade 

intervjufrågor som rör en viss tids händelse och ger en möjlighet att ställa intressanta 

följdfrågor (Bryman, 2011). Vi anser att det är en bra metod att fånga medarbetarnas 

upplevelser och erfarenheter kring denna tid kring ett ibland känsligt ämne. Vid 

intressanta spår har vi ställt följdfrågor för att förstå oss på ett fenomen samt att fånga 

nyanser.  

 

Alla intervjuer genomfördes utifrån våra intervjudeltagares önskemål och hölls på 

respektive arbetsplats på en tid som passade dem. Före intervjuerna ägde rum klargjorde 

vi de forskningsetiska principerna i ett informationsbrev. I det förmedlades syftet med 

studien, att deras erfarenhet skulle bli ett kunskapsbidrag samt hur intervjun var 

uppstrukturerad och att endast vi skulle ha tillgång till deras specifika uttalanden. Vi 

förtydligade att inspelningarna efter sammanställningen skulle förstöras och att de inte 

skulle få några konsekvenser av att delta. Vi förklarade noggrant att de kunde avbryta när 

de ville om så önskades samt att intervjudeltagarna skulle avidentifieras i uppsatsen med 

fingerade namn. Vi har själva valt att inte ta med karakteristiska yttranden som kan 

undanröja deras identitet. Således har de etiska riktlinjerna informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll av Kvale (2009) uppfyllts. Beroende på 

hur lång tid det har gått sedan omplaceringen kan intervjudeltagare minnas olika mycket 

eller lite detaljer om upplevelser kring tiden före utmattning. Vi är medvetna om att detta 

kan påverka svaren och data vi kommer att få. För att underlätta för minnet mailades 

intervjufrågorna ett par dagar före intervjun att bekanta sig med. Umeå kommuns 

rehabiliteringskonsulent är vår kontaktperson som hjälpt oss att skicka ut ett 

informationsblad om studiens syfte och upplägg.  
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Intervjuerna tog mellan 40–110 minuter och samtliga spelades in på diktafon för att 

möjliggöra transkriberingen. Bryman (2011) beskriver transkriberingen som ett 

tillvägagångssätt att bevara ord och yttranden som benämns i en intervjusituation. Vi såg 

ljudinspelningen som ett sätt att komma ihåg rika detaljer och underlätta analysarbetet. 

Under studiens gång har vi fört logg och skrivit minnesanteckningar för att underlätta för 

minnet hur varje intervjusituation var. 

 

Urval 
Fem djupintervjuer genomfördes för att besvara syfte och frågeställningar med studien. 

Dessa fem medarbetare inom Umeå kommun hade följande urvalskriterier: att de drabbats 

av utmattningssyndrom, genomgått en rehabiliteringsprocess och blivit omplacerade till 

nytt arbete. Urvalet har således varit målstyrt där vi strategiskt valt ut relevanta 

intervjudeltagare som kan svara på studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). 

Umeå kommuns rehabiliteringskonsulent fyllde en viktig roll i arbetet att få tillgång till 

dessa intervjudeltagare. Hon tillfrågade fem specifika personer som fyllde 

urvalskriterierna för deltagande i studien och vidarebefordrade sedan informationsbrevet 

till dem. Rehabiliteringskonsulenten har genom detta tillvägagångssätt fungerat som en 

grindvakt som möjliggjort att studien kunnat utvecklas (Bryman, 2011). Efter 

godkännande från intervjudeltagare tog vi över kontakten med dessa via mail och telefon. 

Samtliga deltagare är kvinnor men det faktum behandlas inte djupare då det inte ha varit 

vårt syfte att påvisa könsaspekter i denna studie. Vi är medvetna om att 

rehabiliteringskonsulenten på eget tyckte valt ut specifika intervjudeltagare utifrån tidigare 

nämnda faktorer; att samtliga drabbats av utmattningssyndrom, blivit rehabiliterade och 

omplacerade på ett nytt arbete inom kommunen. Detta har möjliggjort arbetet att göra 

intervjuerna jämförbara. Därmed har den även ökat överförbarheten av studiens resultat.  

 

Studiens kvalitet  
Bryman (2011) redogör för två kvalitetsbegrepp, validitet och reliabilitet, som används för 

att säkra forskningsintervjuns kvalitet. Validitet innebär att studien mäter det som avses att 

undersöka. Reliabilitet förklaras som studiens tillförlitlighet: om forskaren varit 

transparent under forskningsprocessen, vid datainsamling och analys samt hur det bidragit 

till studiens trovärdighet. Nedan presenteras hur kvaliteten av denna studie säkrats utifrån 

dessa två begrepp.  
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Validitet 
Denna studie har som första syfte att undersöka och analysera utmattade och omplacerade 

medarbetares upplevelser före och efter omplaceringen på Umeå kommun. Det andra 

syftet är att händelseförloppet i de omplacerades erfarenheter ska komma Umeå kommun 

till nytta i lärande och hälsofrämjande syfte.  För att ta del av dessa erfarenheter har fem 

medarbetare från Umeå kommun intervjuats: två undersköterskor, två enhetschefer och en 

gymnasielärare. Vi har använt en semistrukturerad intervju som sammanställts utefter vår 

förförståelse från befintliga teorier för att kunna identifiera händelseförloppet från frisk till 

utmattad, närmare bestämt vad som lett till utmattningssyndrom, vilka faktorer som 

främjat deras hälsa samt vilka insikter intervjudeltagarna fått.  

 

Vår avsikt med studien var att fånga upp intervjudeltagares upplevelser. Därför var öppna 

intervjufrågor där intervjudeltagarna fick analysera fritt kring denna tid och specifika 

händelser en förutsättning för att besvara vårt syfte. I samråd med handledare har 

frågornas relevans diskuterats till det vi avsåg att undersöka. Genom pilotintervjun 

säkrades att frågorna besvarade syftet, att de inte missförstods och att frågor som saknades 

kunde adderas.  

 

Reliabilitet 
Genom insamlandet av data och analys har vi haft ett noggrant tillvägagångssätt. 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Således ökar studiens tillförlitlighet då vi 

kunnat analysera både i samtal och text intervjudeltagarnas upplevelser av 

händelseförloppet. Samtliga intervjufrågor var öppna för att fånga individuella upplevelser 

om händelseförloppet. Då händelseförloppet ska studeras i lärandesyfte har det vid varje 

intervju ställts en öppen kontrollfråga om det fanns något mer intervjudeltagaren vill 

tillägga för att inte missa någon värdefull detalj.  Vid varje specifik intervjusituation har vi 

ställt följdfrågor för att fånga nyanser i materialet och underlätta för vår förståelse för 

händelseförloppet.  

 

I vårt analysarbete har vi arbetat systematiskt. Vi satt enskilt och analyserade varje enskild 

intervju för att skapa en egen uppfattning om materialet. Efter det enskilda analysarbetet 

upprättade vi gemensamma referat för att få en djupare och gemensam förståelse av 

intervjudata. Det menas att vi har sammanfattat det varje enskild intervju till kortare 

referat för att få en bredare förståelse av intervjumaterialet och göra materialet mer 

hanterbart. Under studiens gång har vi kunnat gå tillbaka till våra sammanfattningar av 
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varje enskild intervju och varje enskild transkribering har använts för att fånga upp 

detaljer över det intervjudeltagarna berättat. Vi har läst igenom materialet om och om igen 

för att öka förståelsen av materialet och inte missa viktiga detaljer i det intervjudeltagarna 

berättat. Vi satt gemensamma koder, subkategorier och kategorier.  

 

För att kunna dra generella slutsatser behövde vi komplettera en fråga med en 

intervjudeltagare. Det i sin tur räckte för att vi skulle kunna dra gemensamma slutsatser 

som presenteras i resultat och diskussion.  

 

Kodning och analys 

Vi har använt oss av analysmetoden grundad teori av Corbin och Strauss som behandlar 

forskningens tre faser. I den öppna fasen av analysarbetet påbörjas sökningen efter 

kategorier för att bilda en uppfattning om vad intervjudeltagares berättelser handlar om. I 

den efterföljande axiala fasen identifieras en central kategori samt att samband sökes 

mellan kategorierna (Creswell, 2013). Vi diskuterade ingående om innehållet och gjorde 

på så sätt materialet förståeligt för oss själva samtidigt som vi identifierade samband. I 

tabellen nedan visas ett exempel av vårt tillvägagångssätt av analys: 

 

 

Citat Koder Subkategorier Kategorier 

“Jag har lärt mig att jag 

inte är gud fader 

allsmäktig själv” 

Perfektionskrav 

Gör allt själv 

Går på alla bollar 

Släpper inte ifrån 

sig 

Orealistisk bild av ens 

arbetsförmåga 

Oumbärlighetssjukan 

(se definition i 

diskussion) 

 

 

“Jajamän, vi var tre 

musketörer… som alla 

skolades in i det… för att 

man ville inte att du 

skulle få det så jävligt 

som jag hade det förra 

helgen då man gick på 

Arbetar sjuk 

Kompenserar 

underbemanning 

Ställer upp för 

kollegor 

Rädd att verksamheten 

och kollegorna rasar 

Upprätthåller den 

onda spiralen 
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för kort bemanning.” 

“Vi var ganska tydliga 

där vi vissa gånger sa att 

det här går inte, vi är 

underbemannade, vi 

hinner inte. Vi hade en 

tant som försvann på en 

parkering och vi hittade 

inte igen hon. Vi måste få 

en lösning.”  

Signalerar 

underbemanning 

Tidsbrist 

Ostrukturerat 

Behövde lösning�

�

�

�

 

Upplever att de 

signalerat 

underbemanning med 

efterföljande   lösning.  

Fick ej gehör  

“Vi gick från ett vanligt 

servicehus till att göras 

om till ett demensboende. 

Och det var väldigt 

rörigt [...] Otroligt hög 

arbetsbelastning […] 

Pensionärer som var 

uppåtgående och just 

dementa.. Vi skulle ha en 

stängd avdelning men vi 

hade inte det”.  

Omorganisation 

Väldigt rörigt 

med hög 

arbetsbelastning�

Krävande 

brukare   

Orealistisk 

omorganisering 

Otillräcklighet�

Ohållbar arbetssituation 

Underbemanning 

Figur 1. Exempel på hur kodning sett ut 

 

Resultatet av denna studie är ett resultat av nästa fas, den selektiva fasen: systematiskt 

arbete genom att kategorierna slutligen binds ihop till en berättelse (Creswell, 2013). För 

att göra berättelsen begriplig har vi använt meningskoncentrering som metod. Det innebär 

i korthet att vi tolkat det intervjudeltagarna sagt, tagit ut det centrala och sammanställt 

kortare formuleringar av deras utlåtanden. (Kvale & Brinkmann, 2009). I vårt analysarbete 

har vi därefter satt det intervjudeltagarna berättat i ett sammanhang och tolkat det som 

framgått i samtal och i text. På så vis har vi gjort egna tolkningar av intervjudeltagarnas 

berättelser för att hitta samband i materialet. Vi har ställt oss kritiska till det som direkt 

framgått i intervjumaterialet för att få en djupare analys av intervjudata (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 
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Resultat av analys 
Med hjälp av en analysmodell (se figur 2) av Corbin och Strauss vill vi förenklat illustrera 

de största fynden i intervjumaterialet efter kodning, analys och tolkning (Creswell, 2013). 

Modellen har för syfte att ge en snabb överblick för läsaren vad de viktigaste resultaten 

består av. De fem intervjudeltagares beskrivningar av grundorsaker till sjukskrivning 

liknar till stor del varann. En återkommande upplevelse som tar sig i uttryck på olika sätt 

är en beskrivning av en arbetsplats präglad av underbemanning inom Umeå kommun. 

Detaljerade beskrivningar av resultat presenteras i de kommande avsnitten.  

 

Orsaker 

 

Underbemanning  

• till följd av organisationsförändringar 

• Organisatorisk otydlighet  

• generell underbemanning 

 

Upprätthållande av ond spiral 

• Oumbärlighetssjukan (se definition i diskussion) 

• Svårigheten att sätta gränser 

• Prioritering 

Strategier 

 

Arbetar fler timmar, kvällar, 

helger, sjuknärvaro, signalerar 

hög belastning 

 

Kompensering av otillräcklighet 

genom mer jobb 

 

Minskar på hälsofrämjande 

aktiviteter utanför arbetet 

Kontext och villkor som påverkade strategier 

 

Ville bli sedd, bristande gehör hos chef, chefsbyten, hög 

belastning på både medarbetare och chefer, “det rasar!”, 

kontroll, egna höga krav, bristande stöd 

 

Konsekvenser av strategier 

 

Först sjukdom - sedan insikter, 

bränd på sin arbetsplats, blir mer 

cynisk, lär sig att prioritera sig 

själv 

Figur 2. Resultat av analys  

 

När två större framträdande orsaker till utmattning hade identifierats började vi samla ihop 

varje berättelse på hur dessa två, underbemanning och upprätthållande av den onda 

spiralen, kom till uttryck i varje enskild fall. Berättelserna var bitvis långa med många 

exempel. Dessa har förkortats genom att tolkning och sortering så att de mest 

framträdande detaljerna inom respektive kategori behållits. Resultatavsnittet är alltså en 
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presentation utifrån vår analys och tolkning av hur dessa två kategorier kommer till 

uttryck i varje specifik berättelse och vilka ytterligare aspekter som påverkat 

intervjudeltagarnas hälsa.  

 

I följande resultatavsnitt presenteras med hjälp av en metod som kallas excerpt 

commentary units (Emerson, Fretz & Shaw, 1995). Ett stycke inleds med en analytisk 

poäng som följer kategorierna. Därefter introduceras det empiriska materialet för läsaren 

följt av ett empiriskt utdrag i form av ett citat eller en detaljerad beskrivning från empirin 

eller att citat och beskrivningar varvas i en löpande text. Ett stycke knyts ihop slutligen 

med en analytisk kommentar till följd av tolkning (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

 

 

Resultat 
Var och en av intervjudeltagarna presenteras separat för att förtydliga problematiken, 

komplexiteten och kausaliteten samt för att behålla berättelsen och göra den begriplig. I 

efterföljande analys jämförs resultaten ur organisations och individperspektiv med hjälp 

av teorier och tidigare forskning från området. Observera att deltagarnas namn är 

fingerade. 

 

 

Camilla, undersköterska 
Camilla omplacerades från undersköterska till badmästare. Hon upplever omplaceringen 

som lyckad.  

 

Organisationsförändring 
Camilla målar upp en bild som förklarar att det finns många orsaker till att hon och fem 

andra kollegor blev så sjuka att de tvingades lämna vården samtidigt. Hon nämner en 

ostrukturerad omorganisation som inte slog ut rätt i verksamheten. Den innebar övergång 

från ett servicehus till demensboende med avsaknad av stängda dörrar. Hon beskriver en 

mycket hög arbetsbelastning med för lite personal: “De var fysiskt aktiva men totalt 

dementa, det är inte helt lätt att hantera i en icke stängd avdelning. Men man får tillbaka 

mycket om man orkar, men det gäller att man har en bra bemanning, bra uppbackning.” 
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Omorganisationen ledde till en annan arbetssituation som innebar mer krävande brukare 

på en olåst avdelning med för lite personal. Att flera insjuknade samtidigt visar på en 

ohållbar arbetssituation. 

 

Camilla beskriver att en stresshistoria har gjort att hon upplever en högre ljudkänslighet: 

“Att folk surrar, jag fixar inte det. Och det är klart, har du en dement person som ställer 

samma fråga hundra gånger, då kände jag bara nej. [...] man vet om att dom är sjuk men 

nej.” Omorganisationen och de nya arbetsförhållandena innebar att Camillas 

arbetssituation förändrades. Hon hade inte förmågan att stänga av som hade behövts i 

arbete med dementa. Det medförde att hon hade svårare att hantera sin arbetssituation. 

 

Bristande stöd 
Hon försökte tillsammans signalera med kollegorna att det var rörigt och att de var 

underbemannade på grund av omorganisationen, att de behövde stängda dörrar: “Jag tror 

att det fanns väldigt mycket signaler där i arbetsgruppen. Och det är klart att vi var 

ganska tydliga där vi vissa gånger sa att det här går inte, vi är underbemannade vi hinner 

inte.” Camilla tillsammans med kollegor signalerade att de var underbemannade men fick 

inte gehör. 

 

Chefen hade bristande insyn i kärnverksamheten vilket ledde till diskussioner. Hon 

beskriver: “Vi hade vissa diskussioner där vi tog upp med våran chef, sådana där enkla 

grejer som vi hade infört, något dukningssystem [...] med pensionärerna. Och det är klart, 

har man inte riktig insikt hur det är att sitta vid ett bord med dementa människor och ha 

servetter så folk plockar i munnen. [...] Då stötte vi på patrull.” Camilla presenterar en 

bild där chefen inte alla gånger lyssnade och hade insikt i verksamheten. Den bristande 

förståelsen och efterföljande diskussioner kan varit en anledning till att arbetssituationen 

upplevdes ohållbar.  

 

Hon förklarar att hon idag haft kontakt med gamla kollegor som menar att det blivit bättre, 

men att vården är vården och det är ett krävande yrke för många. Hon upplever att det 

största felet var att det gick för långt: “Vi var för många som var inne i den här spiralen, 

man sprang fortare, man var mer stressad och arbetsgruppen vart irriterad på varandra 

tillslut”. Här tycker hon att chefen borde ha varit uppmärksam på varningssignalerna. Hon 

menar att det inte handlade om att de inte gillade varandra utan konfliktsituationerna var 

arbetsrelaterade vilket orsakade att de hamnade i klinch. Hon förklarar vidare att det inte 
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händer på en arbetsplats som är trygg. Vår slutsats är att orsaken till arbetsgruppens 

konflikter var att de hamnade i dispyter som egentligen var bagateller som i sin tur var ett 

resultat av den stress som byggts upp. Att försöka skapa en trygg arbetsplats är således en 

förutsättning för att kunna känna igen varningssignalerna. 

 

Egna höga krav 
Camilla tog mycket ansvar på arbetet för att hon ville vara delaktig och påverka. Hon 

fortsatte sitt arbete, trots en ohållbar arbetssituation: “Är man redan inne i den här elaka 

spiralen. Då kan man inte bryta den riktigt själv”, beskriver hon. Det hade behövts någon 

utifrån som fångade upp Camilla innan det var för sent.  

 

Vad håller Camilla kvar på sitt arbete? 
Trots viss variation kände Camilla sig fast: “Man har sin titel undersköterska. Det är ju 

ändå inget bättre någon annanstans”. Vad vi kan tolka är att Camilla känner sig 

bakbunden på grund av sin underskötersketitel. Hon tror inte det är bättre någon 

annanstans inom vården och upplever att hon inte kan påverka sin situation.  Därför 

stannar hon kvar på sin arbetsplats och blir sjuk. Vi konstaterar att ju mindre möjlighet att 

påverka sin situation desto större risk för ohälsa.  

 

Camilla beskriver att hon valde vårdyrket av den omhändertagande orsaken: “Man fyller 

en viktig funktion i deras liv.” Hennes tillfredsställelse att vara en viktig person inom 

vården var en orsak som påverkade hennes vilja att stanna på arbetsplatsen. Samtidigt 

beskriver Camilla att kollegorna bidrog till ett gott arbetsklimat. “Ja, alltså jag trivdes 

jättebra på mitt jobb, jag hade jättefina arbetskollegor på mitt jobb inom vården.”  Vi 

tolkar att vårdyrkets omhändertagande natur, goda kollegor och gott arbetsklimat gjorde 

att hon stannade kvar på sitt arbete.  

 

Insikter 
I efterhand har Camilla fått insikt om att hon möjligen inte skulle tagit på sig så stort 

ansvar: “Engagera dig inte i allting utan försök och delegera och lita på andra”. Att inte 

fullt kunna lita på att kollegor tar ansvar har vi tolkat som en påverkansfaktor till hennes 

sjukskrivning. �
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Camilla har lärt sig att prioritera, vad som ger och vad som tar energi: “Vissa saker som 

tar [energi] kanske du måste ha kvar men vissa saker måste man plocka bort [...] jag kan 

inte bortprioritera min familj utan det [andra] som tar energi av mig.” Hon uteslöt 

sociala aktiviteter på grund av att de tog energi. För att göra situationen hållbar med familj 

och jobb lärde hon sig att prioritera. Hon förklarar: “Du behöver stöttning i hur man 

varvar ned”. Det vi tolkar är att medarbetare behöver stöd med beteendeförändring för att 

lära sig att prioritera. 

 

Hon berättar att hon idag har lärt sig att känna igen signalerna. Hon beskriver: “Innan det 

brakar iväg innan det tar för mycket energi av en [...] ta en paus [...] Gå inte igång.” 

Camilla har varit tvungen att göra en beteendeförändring och läsa av tidiga signaler. Hon 

avslutar med att berätta: “Det är många komponenter, saker som hänger ihop. Men sen är 

det ju att man är sån personlighet. Det är väl inte alla som kan brinna.” Det vi ser är att 

Camilla varit en driven och engagerad person och hon har idag lärt sig identifiera tidiga 

signaler.  

 

 

Kerstin, undersköterska 
Kerstin omplacerades från undersköterska till lokalvårdare efter femton år i yrket. Hon 

upplever omplaceringen som bland det bästa som hänt henne. 

  

Organisatorisk otydlighet 
Den främsta orsaken till utmattningssyndrom för Kerstin är att hon inte på grund av 

underbemanning kunde vårda brukarna som hon ville. Tidsbristen och de höga 

dokumentationskraven ledde till känslor som konstant dåligt samvete och 

otillfredsställelse med sin arbetsinsats. “Det som tärde ihjäl mig det var att jag aldrig var 

nöjd med min insats inom vården. För det var så mycket dokumentation och det var så 

mycket annat som skulle göras så jag kunde inte vårda brukarna så som jag ville vårda, 

så som jag skulle vilja att någon tog hand om min farmor och farfar. Och där gick inte 

ideologin ihop efter femton år i yrket”. Kerstin kände sig otillräcklig till följd av 

underbemanning och arbetssättet stämde inte överens med hennes värderingar.   
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De höga dokumentationskraven ledde till tidsbrist som var en av anledningarna som 

tillslut gjorde Kerstin sjuk. Hon upplevde att hon misslyckades med sitt arbete när hon 

inte hann dokumentera enligt förväntningar men även när dokumentationen tog för mycket 

tid från brukarvården som nämnts tidigare: “Kommer det [ett beslut] att nu ska vi 

dokumentera tre timmar om dan, [ja] då ska vi dokumentera tre timmar om dagen för 

annars har jag inte gjort mig förtjänt av min lön. Då har jag misslyckas med mitt arbete. 

Det är det.” Kerstin ville göra arbetet rätt och riktigt och när hon upplevde att det inte var 

genomförbart kände hon sig misslyckad. Dokumentationen ansågs ta för mycket tid från 

brukarvård.  

 

Bristande stöd 
Den generella underbemanningen kommer till uttryck i diskussioner om scheman. Kerstin 

förklarar att de tog upp problemet att de är för få medarbetare, men att det svarades “vi tar 

det till oss” eller “jag hör vad du säger”,  utan att någon förbättring skedde. Hon förklarar 

att hon förstår att chefen i sin tur var bakbunden i och med att “medlen styr målen”. 

Personalen signalerade om underbemanning men fick inte gehör. Orsaken till 

underbemanning var ekonomisk.  

 

Egna höga krav 
För att Kerstin skulle kunna balansera och försöka klara av en ohållbar situation tog hon 

på sig mer ansvarsuppgifter. Hon ville vara viktig och på något sätt oumbärlig. “[Jag] tog 

på mig mer och mer ansvarsuppgifter, för jag ville känna att jag gjorde någonting viktigt. 

Jag ville någonstans bli oumbärlig. Alltså jag vet inte hur sjukt det låter, jättesjukt 

efteråt.” Det vi kan konstatera är att Kerstin kompenserade sin känsla av otillräcklighet 

genom att arbeta ännu mer.  

 

Vad håller Kerstin kvar på sitt arbete? 
Som nämnts var underbemanningen påtaglig vilket orsakade att Kerstin och hennes 

kollegor arbetade trots sjukdom. De ville inte belasta varandra. “Jajamän, vi var tre 

musketörer höll jag på att säga […] som alla skolades in i det på något sätt för man ville 

inte att du skulle få så jävligt nästa helg som jag hade förra helgen då man gick på för 

kort bemanning [...] Där kommer vi igen till det dåliga samvetet, man vill inte belasta en 

arbetskompis vilket blir att då går man på jobbet och så är jag halvkrank eller helkrank 

och så smittar jag ned fyra stycken till och så är vi i ett enda ekorrhjul.” Att kollegor inte 
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ville vara varandra till belastning medförde att undersköterskorna arbetade trots sjukdom 

för att kompensera en ohållbar arbetssituation och det dåliga samvetet.  

 

En annan anledning som bidrar till att Kerstin är kvar i sitt yrke är att arbetet med brukare 

upplevs som meningsfullt. ”Det har varit omhändertagande […]. Att ta hand om 

anhöriga [brukarna] på så sätt som jag skulle vilja att andra tog hand om mina 

anhöriga”. Att få vårda brukarna på det sätt hon önskade att andra tog hand om hennes 

anhöriga gav Kerstin tillfredsställelse i arbetet.  

 

Insikter 
Utmattningssyndromet beror delvis på medarbetarens beteende. Kerstin berättar att hon 

lärt sig att inte säga ja till allt, att lyssna på kroppen och vara ärlig mot sig själv. Hon 

beskriver ett konkret verktyg hon fick från beteendemedicin: “Jag fick lära mig att man 

inte ska säga ja till allt. För det kan vara risken att man bränner ut sig för man tar på sig 

för mycket. Men man ska absolut inte säga nej, utan säga får jag återkomma. Då hinner 

man tänka efter så man inte säger nej till något som är jävligt bra.” Vi kan således 

konstatera att Kerstin haft ett osunt beteende och en oförmåga att säga nej. För att bryta 

detta har det krävts att någon utifrån hjälpt henne genom ett nytt beteendemönster. 

 

Utan insikt om behov till beteendeförändring fortsätter den onda spiralen. Hon nämner att 

innan någon kan ta emot hjälp från chef måste personen ha insett att hen har ett problem, 

annars är det svårt att be om hjälp eller ta emot hjälpen. “Så länge inte jag erkänner 

problemet eller erkänner att det här är någonting som inte är rätt, så länge söker jag inte 

hjälp och så länge tackar ju jag nej. [För] det finns inga problem.” Utan erkännandet av 

problem kan ingen beteendeförändring förväntas ske. 

 

 

Elin, enhetschef 
Elin omplacerades från enhetschef inom vård och omsorg till biståndshandläggare. Hon 

upplever omplaceringen som lyckad.  

 

Organisationsförändring  
En omfattande omorganisation där kommundelarna som tidigare hade haft egna nämnder 

och egen ekonomi avskaffades och skulle tillhöra Umeå kommun. Hennes chefsroll 
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ändrades och hon fick en högre arbetsbelastning med nya direktiv och flertalet olika 

verksamhetsområden som hon ansvarade över. Elin beskriver en upplevelse av 

otillräcklighet där hon inte kunde sätta sig in på djupet i alla verksamhetsområden på 

grund av tidsbrist. Hennes verksamhetsområden har idag blivit tillsatta med två 

heltidstjänster: “Dom ersatte mig med två heltider. Och redan där borde jag ha förstått att 

okej, jag kanske har hög arbetsbelastning. Men så såg jag det inte riktigt 

då.“ Omorganisationen resulterade i större medarbetargrupper med ansvar över för fler 

verksamhetsområden. Det i sig medförde för hög arbetsbelastning.  

 

Elin berättar att omorganisationen orsakade att det var täta chefsbyten ovanför henne som 

tillslut gjorde att hon inte längre visste vem sin närmsta chef var. Elin berättar: “[...] och 

så försvann någon chef här och jag visste inte vem som var min chef och det vart.. det 

gäller att det ska vara genomtänkt. Riskanalyser var säkert gjorda, men jag tror man 

skulle ha behövt kollat lite extra noga.” Chefsbyten i samband med 

organisationsförändring ledde till ovisshet om vem som var chef. 

 

Organisationsförändring utan grundlig planering genomfördes. Elin beskriver att denna 

organisationsförändring i kommundelarna förväntades bara skulle ske. Hon beskriver att 

det inte bara går att styra om i en verksamhet, det gäller att planera inför en större 

förändring “men [att] det förväntades, eller jag upplevde att det förväntades, att det här 

skulle bara ske”. Planering vid förändring var inte tillräcklig och förväntningarna på 

enhetschef var höga.  

 

Bristande stöd 
Omorganisationen resulterade i att Elin och hennes tidigare chefskollegor hamnade långt 

ifrån varandra. “Jag tror det har varit en ganska stor del till varför jag blev så himla 

dålig. Att inte få bolla.” Bristen av chefskollegors närhet minskade stödet. 

 

Avståndet mellan Elin och hennes chef blev stort. Resultatet blev att hon inte fick stöd vid 

olika yrkesrelaterade situationer. “Vi har haft ett väldigt långt avstånd i och med att vi inte 

suttit på samma ställe [...]. Och känner man inte dom sedan tidigare är det ju heller inte 

så lätt att bara, du, nu står jag här i någon jättesituation, jag måste avskeda någon. Jag 

har inte som haft någon sån och bolla med och haft förtroende för. [...] Så jag förstår att 

det är jättesvårt för dom också att fånga upp.” Ensamheten, ett bristande förtroende på 

grund av hon inte kände chefen tillräckligt väl samt bristande stöd orsakade ohälsa. Elin 
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bollade inte med en chef hon inte kände förtroende till. Chefen hade behövt fånga upp 

henne men avståndet försvårade det.  

 

Bristande gehör vid förslag om ändrat arbetssätt förvärrade läget. Elin upplever att hon 

blev lyssnad på, men att inget hände vidare med den informationen. Hon beskriver att hon 

försökte vid omorganisationen framföra ett arbetssätt som hon såg stor vinning i men fick 

aldrig riktigt gehör för det. “[Umeå kommun] också kanske behöver ändra sitt arbetssätt 

utifrån hur vi jobbar [i kommundelarna].” Idag beskriver hon att kommunen börjat gå 

mer mot det arbetssättet som hon hade förslag på. Kommunen skulle tjäna på att ta in 

erfarenheter och arbetssätt från verksamheten.  

 

Egna höga krav  
Avsaknad av delegering ledde till ohållbar arbetssituation. Elin ville inte se signalerna, att 

arbetet som var så roligt faktiskt gjorde henne sjuk. Hon kände sig givetvis stressad och 

signalerade att det varit rörigt kring omorganisationen men fortsatte att kompensera en 

ohållbar arbetssituation. Hon beskriver: “Jag har liksom inte bollat uppåt och jag har inte 

bollat nedåt. [...] Jag tror mig ha oändligt med energi.” Elin delegerar varken upp eller 

ned. Hon anpassar sig utefter en allt för hög arbetsmängd som samtidigt upplevs roligt.  

 

Det som möjliggjorde att Elin hamnade i den onda spiralen var att hon upplevde hennes 

arbete som roligt. Hon trodde aldrig arbetet i sig kunde skada hennes hälsa. “Jag började 

som ny och ung och man hoppade på alla bollar och man har haft ett högt tempo 

verkligen i många år.” Som ny upplevdes det inte som hälsofara att ha högt tempo.  

 

Det pratas för lite om enhetschefernas arbetsmiljö. “Jag har aldrig varit med om att man 

pratat om enhetschefers arbetsmiljö. Alltså väldigt lite. Det finns liksom en [förväntning], 

det kommer ju från oss [själva] också att man ska klara allt som enhetschef.” Yttre och 

inre krav som präglar organisationskulturen gör att enhetschefer förväntas klara av alla 

arbetssituationer.  

 

En känsla av att verksamheten rasar om Elin inte upprätthåller den infinner sig. Hon ville 

inte sjukskriva sig på grund av rädslan att allting skulle rasa om hon inte vara närvarande. 

Det hela gick så långt att kollegorna tvingade henne att stanna hemma. När hon ändå 

fortsatte arbeta hemifrån blev de tvungen att hämta hennes mobil, nycklar och dator. “Jag 

ville verkligen inte sjukskriva mig. Jag var ju rädd att allting bara skulle krascha om jag 
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försvann”. Elin upprätthåller den onda spiralen på grund av att rädslan att hennes 

verksamhetsområde skulle rasa.  

 

 

Vad håller Elin kvar på sitt arbete? 
Att vården upplevs som ett viktigt arbete påverkar viljan att arbeta kvar: “ Jag vill göra 

skillnad. Jag vill hjälpa människor. Och det har jag ju faktiskt fått göra i min roll som 

enhetschef över dom här verksamheterna.” Viljan att göra skillnad var en av 

anledningarna som gjorde att Elin stannade kvar som enhetschef.  

 

En annan anledning varför Elin stannade kvar på sitt arbete och därmed i den onda 

spiralen var att hon hade ett nära ledarskap och en god relation med sin arbetsgrupp. 

“Alltså vi har fungerat väldigt bra och dom har haft ett stort förtroende för mig och jag 

har haft stort förtroende för dom”. Elin vann arbetsgruppens förtroende vilket har haft en 

positiv verkan på hennes vilja att arbeta som enhetschef.  

 

Arbetet som enhetschef gav tillfredsställelse och drev en framåt. Att se resultat och 

utveckling är anledningar varför Elin fortsätter som enhetschef: “Nu har vi satt upp ett 

mål jag och min arbetsgrupp och liksom får se att vi tar oss dit. Det är ju verkligen en 

sådan här kick man får! Ja men alltså gud, vi var här när vi startade och nu är vi här. Det 

är någonting som driver mig”. Att få se utveckling och nå uppsatta mål med 

arbetsgruppen är något som drev henne framåt i arbetet.  

 

Insikter 
Insikten om behov av beteendeförändring har infunnit sig. På hennes nya arbetsplats finns 

det utmaningar men hon har fått en möjlighet att bryta det osunda beteendet: ” Dom satte 

in en psykolog som är specialiserad mot ledarskap och utmattning. Som jag fått träffa, och 

träffar fortfarande. [...] Här har jag fått en chans att någonstans bryta mina beteenden. 

Sen står vi som jag sagt inför utmaningar på den här arbetsplatsen också men jag har som 

börjat kunna identifiera dom så att jag kan hitta min strategi. [...] Det går inte att vara på 

varenda jäkla boll. Och det är en träning och det är jag lite ovan.” En beteendeförändring 

har skett och arbetet att inte falla tillbaka till gamla mönster kvarstår. I efterhand har hon 

förstått att hennes osunda beteende kan leda till en överbelastning och försöker nu stå 

tillbaka och ha ett mer hållbart tempo.  
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Idag lever Elin väldigt inrutat för att inte glömma bort sig själv. Hon planerar in till 

exempel tid för återhämtning och mer strukturerad arbetstid i sin kalender. Den 

strukturerade arbetstiden innebär att hon lämnar tid mellan bokade möten för att hinna 

med arbetet som har kommit upp till följd av mötet.  “Att sätta gränser, att prioritera och 

planera, och göra det som man faktiskt mår bra av och prioritera det i första hand och 

inte när det finns tid över utan det är det som ska vara det viktiga.” Elin berättar även om 

ett tips som hennes läkare hade gett som hon till en början tyckte lät orimligt: att vara 

ineffektiv när hon skulle plocka ur diskmaskinen. Idag förstår hon läkarens uppmaning 

och anser att det är ett relevant råd. Hon har idag börjat prioritera sig själv, något som hon 

tidigare inte gjort. 

 
	

Mia, lärare 
Omplacerades från ämneslärare på gymnasiet till integrationsassistent på 

Ensamkommande flyktingbarn (EKB). Hög belastning på EKB ledde till att hon blev 

omplacerad tillbaka till sin ordinarie arbetsplats men nu till andra arbetsuppgifter enligt 

hennes tidigare önskemål.  

 

Organisatorisk otydlighet 
Organisatorisk otydlighet kommer till uttryck i Mias berättelse i form av beskrivning av 

arbetssituation. Hon var den enda läraren i ämnet svenska som andraspråk (SVA). Antalet 

elever hade även ökat under längre tid. Elever från samtliga program fanns med i SVA-

gruppen och organiserades ihop på grund av en faktor: de alla hade svenska som 

andraspråk. Mia beskriver sin arbetssituation som ohållbar och att det blev värst under 

praktikperioder som löste varann under året. Det innebar bortfall av flertalet elever som 

samtidigt som de ändå förväntades ta del av undervisning samt att Mia skulle betygssätta 

dessa elever. Hon menar att ingen riktigt förstod hur komplext hennes område var. Hon 

arbetade utan lön kvällar och helger och gick samtidigt även ner i arbetstid för att orka. 

Detta beskriver hon som ett resultat av att arbetet var svårt att kunna genomföra under 

ordinarie tider och hon var tvungen att anpassa sig för att eleverna skulle kunna ta del av 

undervisning. Hon hade förslag på hur arbetet skulle kunnat organiseras samtidigt som 

hon föreslog att hennes tjänst skulle kunna göras om till läxläsning, en form av extraresurs 

för SVA-eleverna, eftersom hon såg ett behov av det samt att det kändes tilltalande då hon 
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inte ville ha ansvar över ett helt program längre.  I Mias fall var arbetet inte organiserat på 

ett optimalt sätt. 

 

 

Bristande stöd 
Under tiden Mia upplevde hög arbetsbelastning signalerade hon både skriftligt och 

muntligt till sin chef om att arbetssituationen och organisationen kring den inte var 

hållbar. Arbetets komplexitet inom SVA gjorde att Mia lade fram förslag på hur 

situationen skulle kunna lösas. Förslaget att omvandla lärartjänsten fick inte gehör hos 

rektorn eftersom “det inte fanns en sådan tjänst, det aldrig hade funnits en sådan tjänst 

förut och det inte fanns budget för en sådan tjänst.. Till slut sade min chef att vi kan inget 

göra förrän du är sjukskriven. Inte något reellt, ordentligt. (suckar) Och ja, då blev jag ju 

det […] Efter mig kom det tre. Så de ersatte mig med tre lärare som gjorde mitt jobb.” 

Hade hon fått gehör och tjänsten gjorts om hade hon sannolikt inte blivit sjukskriven, 

anser Mia. En relation där förbättringsförslag inte fick gehör samt en bild av att 

medarbetaren först måste bli sjuk för att få andra arbetsuppgifter växer fram här. Arbetet 

organiserades om först efter Mia hade drabbats av utmattningssyndrom.  

 

Arbetsgivaren lade in en stödresurs genom att anställa en lärarstudent för att avlasta Mia i 

sitt administrativa arbete. Mia förklarar att lärarstudenten som kom att avlasta henne var 

duktig men att det faktum att det inte hade lika mycket erfarenhet gjorde att Mias 

arbetsbelastning inte minskade. Hon fick skola in lärarstudenten och det tog tid från 

hennes ansträngda arbetssituation. Den tilltänkta avlastningen ledde till att arbetet 

upplevdes som mer tidskrävande. 

 

Egna höga krav 
Egna krav på arbetets kvalitet var höga.  Mia beskriver läget: “hade jag bara sagt näpp, 

nu är min arbetsdag slut, nu gör jag inge mer hade det rasat för länge sen”. Hon hade 

även egna krav på sig som hon upplevde som ett problem: “allt måste vara 100% innan 

jag släpper ifrån mig något. Måste vara rätt, måste vara bäst. Omöjlig situation då en 

lärares lektion är ju aldrig klar.” Mia trodde att SVA-verksamheten skulle rasat utan 

henne. De egna kraven på att arbetet skulle vara nästintill perfekt var höga. 
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Vad håller Mia kvar på sitt arbete? 
En sak som håller Mia kvar på sitt arbete är kärleken till sitt yrke som styrs av viljan av att 

hjälpa elever. Det som gjorde det hela möjligt att fortsätta så länge var lusten till att jobba 

med människor och det faktum att hon känner så mycket för sina elever som ofta saknar 

både föräldrar och annan vuxenkontakt. Mia beskriver realiteter för hennes elever: “de har 

inga föräldrar som är här och de kommer inte hit”. Därför bestämde sig hon vara den som 

står på deras sida. Att lämna sitt arbete hade då känts att behöva lämna dem i sticket.  

 

Insikter 
Mia hade teoretisk kunskap på att hon behövde minska kraven men förmådde inte att göra 

det på grund av brist på konkreta verktyg. “Man vet vad man ska göra men man klarar 

som inte av att göra det”. Hon hade inte haft konkret stöd till att ändra beteendet och 

beskriver att de skulle behövt vara fler: “det är som att gå ner i vikt tillsammans: det går 

lättare ihop, med en samtalsgrupp. Vi som vill ändra vårt tänkande”. För att klara av en 

beteendeförändring behövdes hjälp av någon utomstående samt fungerande verktyg på hur 

medarbetare ska tänka och praktiskt göra.  

 

Insikterna hjälper henne att inte falla tillbaka i samma gamla mönster.  Mia förklarar att 

hon lärt sig att hon “inte [är] gud fader allsmäktig själv”. En strategi och ett behov som 

hon sett efter omplaceringsprocessen är att vara mindre perfektionistisk i sitt arbete och 

inte överarbeta på arbetsuppgifter i oändlighet innan hon lämnar ifrån sig.  

 

Andra insikter som håller henne från att bli utmattad igen är att undvika stressiga miljöer. 

Hon benämner distansen hon fick från skolan som ett villkor för att lära sig akta sig för 

vissa miljöer med hetsig och stressig kultur. I fikarummet har hon en strategi att lämna 

rummet när det samtalet blir för prestationsinriktat. Stressig kultur smittar av sig och 

följden är att hon vill undvika stressen och därmed medarbetare som genom sin stress 

förvärrar den. Distansering från stressiga situationer är en strategi som används. 

 

 

Karin, enhetschef 
Omplacerades som enhetschef från ordinärt boende/hemtjänst med dygnet runt-bemanning 

till städ och service som enhetschef med ansvar över dagverksamhet. Hon upplever 

omplaceringen som lyckad.  
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Organisationsförändringar 
Efter att Karin hade arbetat som enhetschef inom ordinärt boende/hemtjänst i tre månader 

skulle hon ta tillbaka 82 städuppdrag som inte längre skulle köpas från städ och service. 

Karin berättar att förändringen skulle göras under kort tid men att hon får dispens efter att 

hon signalerat att det blir för tufft. Städuppdragen upplevdes också som positiv då vissa 

medarbetare ville gå över och städa heltid. En stor förändring skulle genomföras på kort 

tid vilket innebar att arbetet tog mer och längre tid trots att städuppdragen mottogs på ett 

bra sätt. 

 

När förändringen med städ nyligen hade genomförts infördes en annan omorganisation på 

Karins område:  hennes nattgrupp skulle utökas från 6 till 16 medarbetare inom loppet av 

en månad. Denna förändring skedde i samband med att kommundelarna togs bort och 

verksamheterna började jobba mot Umeå. Karin beskriver att det är krävande att få 

personalen att förstå varför kommundelarna är borta. Samtidigt skulle gruppen utökas 

rejält. Det var svårt att hitta personal, hon förklarar att hon fick ta det som fanns. Bakom 

sig hade hon förändringen med städuppdragen: “Jag hoppade bara in i nästa förändring 

och aldrig hann landa i den första.”  Omorganisationen ledde till hög belastning på grund 

av den snabba omfattande rekryteringen som skulle lösas. Samtidigt skulle förändringen 

med kommundelarna drivas igenom så att personalen skulle förstå den. Karin hade inte 

återhämtat sig från den förra förändringen.  

 

Karin beskriver en annan förändring som skulle genomföras. Hon menar att det fanns 

omfattande klagomål från medarbetare mot schematekniska lösningar som skulle 

bestämmas på central nivå som både Karin och medarbetarna inte tyckte fungerade. “Att 

schemaansvaret skulle finnas centralt var inte uppskattat”, säger Karin. Dels försvann 

möjligheten att delegera schemaansvaret till duktig medarbetare och stärka denne genom 

delegering. Det andra var att schemat som var tilltänkt inte visade sig fungera. Det gavs 

upp efter två veckor. Karin menar även att hon ifrågasatte varför det skulle vara så. “[Det] 

är väl min akilleshäl, man ska vara följsam och inte ifrågasätta”. Centralt schemastöd 

fick inte stöd av chef eller personal. Ifrågasättande upplevdes som något icke önskvärt. 
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Bristande stöd 
Den ordinarie nattgruppen visade sig att vara ickefungerande. Karin berättar att hon tog 

över ett område där det inte hade arbetats mycket med värdegrund. Nattpersonalen var inte 

alltid på plats, respekterade inte obligatorisk närvaro, “kom och gick som de tyckte det 

passade och brydde sig inte alls om konsekvenserna”. Hon hade var 14:e dag i 

ledningsgrupp sagt att hon behövde hjälp, att hon inte klarade av uppgiften på egen hand. 

Hon fick inte gehör och beskriver bemötandet med orden “ja men det var ju tråkigt”. Hon 

känner bitterhet över att hon inte blir hörd. Trots behov av hjälp och att det förmedlades 

till ledningen uteblev stödet. Karin upplever sig ha berättat för sin chef att hon är på 

bristningsgränsen till att bli utmattad men att chefen inte förstått allvaret. 

 

Hjälpen och stödet med nattgruppen kom in för sent. Arbetsmiljö och hälsa kontaktades av 

Karin men på grund av närhet till semestern flyttades ärendet till sensommaren. Efter 

semestern situationen med nattgruppen förvärrats, enligt Karin. Hon menar att splittringen 

av gruppen skulle kommit långt tidigare och att kommunen inte borde varit så rädda att 

splittra den ickefungerande gruppen och ta konsekvenser. Ingripandet med nattgruppen 

skedde för sent och således även stödet.  

 

Nästa sak som spelar in i hur situationen blev som den blev är det faktum att de som skulle 

varit Karins stöd själv hade hög arbetsbelastning. Karin förklarar att hon förmodligen inte 

fick stöd “för alla har ju lika mycket att göra” där hon syftar på både chefer och personal 

på Arbetsmiljö och hälsa. En situation där flera kan vara överbelastade medlas.  

 

Stöd sattes in i form av en chefskollega som skulle avlasta Karin men egentligen 

förvärrade läget ytterligare. Karin fick hjälp av en kollega “som inte [var] till någon 

nytta”. Hon upplever att hennes mandat som chef togs bort genom att alla beslut flyttades 

till Umeå och togs av kollegan. Kollegan sade till vad som behövdes göras. Karin tyckte 

inte det fungerade bra och kände uppgivenhet för att hennes chef hade valt fram den här 

typen av avlastning att två chefer delade på samma område. Karin menar att det inte skulle 

varit en kollega som kom in “och hade det varit [det] skulle kollegan behövt ta över hela 

verksamheten eller att den delades upp.” Avlastningen fungerade inte som den var 

tilltänkt eftersom den avlastande chefskollegan tog över Karins arbetsuppgifter medan hon 

fortfarande var kvar på arbetet. Området hade behövts delats upp istället till två områden 

med två enhetschefer. 
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Egna höga krav 
För att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar kompenserade Karin den höga arbetsbelastningen 

genom att minska på egna intressen, att simma, att läsa och att vara ute i naturen samt 

tiden från familj för att kunna genomföra sitt arbete. Hon berättar även att hon genomför 

en uppgift som hon tilldelats och syftar på chefens arbetsmiljöansvar. “Hade jag varit 

sund som organisationen säger man ska vara hade jag aldrig tänkt på mer än sina åtta 

timmar”. Karin menar att hon skulle bortse från sitt arbetsmiljöansvar om hon gick hem 

klockan 17 och inte såg till att det fanns personal på plats. Egna höga krav för att uppfylla 

kriterierna i chefens arbetsuppgifter kan antydas. 

 

Vad håller Karin kvar på sitt arbete? 
Det fanns flera saker som höll Karin kvar i verksamheten.  Hon beskriver gott samarbete 

med gruppledarna att hon orkade så länge. Kontakten med brukare och personal benämner 

hon som givande och som anledningen varför hon jobbar som chef. Gott samarbetet med 

gruppledare, brukare och personal benämns som hälsofrämjande aspekter. 

 

Insikter  
Insikten om att Karin måste ta pauser i arbetet har gjort att hon utbildat sina nya 

chefskollegor i hur hon fungerar som person och när de behöver ingripa: “kommer jag inte 

och sätter mig och äter eller fikar, då hämtar ni mig”.  Det finns ett annat tänk hos 

personalen och hon upplever att de hjälper varandra i större utsträckning. Hon har lärt sig 

att känna igen signalerna och be om stöd av kollegor. 

 

Hon konstaterar att hon aldrig kommer att göra om samma misstag att prioritera bort det 

som hon mår bra av i sitt privata liv. “Jag kommer inte att sätta arbete 110% i första rum. 

Jag kanske har blivit lite mer cynisk. Det är en tråkig sida utav det”. En insikt infinner sig 

om att sätta gränser i arbetet och göra prioriteringar som främjar hennes hälsa som hon 

tidigare beskrivit. 

 

 

Analys av resultat 
Nedan presenteras en modell som vi, författare av denna studie har utvecklat utifrån dessa 

fem intervjudeltagares berättelser. Modellen visar på orsaker till intervjudeltagarnas 
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utmattningssyndrom och kallas den onda spiralen. Den onda spiralen definieras som en 

slinga som fortsätter att röra sig i en osund hälsoinriktning samtidigt som den påverkas 

negativt av organisationsförändringar, organisatorisk otydlighet, bristande stöd och den 

upprätthålls på grund av individens egna höga krav samt olika anledningar som håller 

medarbetaren kvar på sitt arbete.  

 

 
Figur 3. Den onda spiralen (Kling & Wåger-Dahlberg, 2017)  

 
Vårt resultat visar att organisationsförändringar eller organisatorisk otydlighet har orsakat 

eller förvärrat intervjudeltagarnas utmattningssyndrom. Intervjudeltagarna har upplevt 

bristande stöd genom att de signalerat om hög arbetsbelastning utan att ha fått gehör. 

Samtliga intervjudeltagare har även i sin arbetssituation haft egna höga krav på att prestera 

maximalt och fullfölja sitt ansvar. Slutligen har intervjudeltagarna upplevt meningsfullhet 

och friskfaktorer i arbete som har påverkat att de stannat kvar på sin arbetsplats. Dessa 

fem områden ingår i den onda spiralen där de intervjupersonerna har hamnat och senare 

saknat konkreta verktyg att ta sig ur.  

 

Analysen följer vår modell Den onda spiralen. De första delarna som behandlas är 

organisationsförändringar och organisatorisk otydlighet med hjälp av Lindberg och 

Vingård (2012), Pahkin (2015) samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och 

social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Därefter analyseras resultatet bristande stöd och egna 
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höga krav med hjälp av Karasek och Theorell (1990). Slutligen analyseras anledningar 

som håller medarbetare kvar på sin arbetsplats med hjälp av Lindberg och Vingård (2012) 

och Hertzberg m.fl (1959).  

 

 

Organisationsförändringar  
En analys av intervjudeltagarnas upplevda organisationsförändringar inom 

organisationen 

Tre av fem intervjudeltagare beskriver organisatoriska förändringar som en anledning till 

utmattningssyndrom. I det första fallet kännetecknades organisationsförändringen av 

efterföljande ökad arbetsmängd och en förändrad arbetssituation till en svårare och mer 

komplex art än medarbetaren klarade av. Även otillräckliga resurser för att kunna 

genomföra arbetet benämns. 

Det andra fallet av organisationsförändring innebar för enhetschefen i fråga ökad 

arbetsmängd till följd av större medarbetargrupper med ansvar över för fler 

verksamhetsområden. Denna organisationsförändring ledde till chefsbyte och i sin tur 

otydlighet vem som var intervjudeltagarens chef. Brister i planering av 

organisationsförändring och höga krav på att chefen skulle klara av att genomföra 

förändringen var ytterligare aspekter som benämns av intervjudeltagaren.  

Det tredje fallet kännetecknades av flera organisationsförändringar efter varandra som 

upplevdes ansträngande av enhetschef föregående förändringar hade knappt avslutats och 

återhämtningen uteblivit. Brister som benämns var snäva tidsram för att genomföra 

förändringar och ökad arbetsmängd till följd av förändringar.  

Organisationsförändringarna i denna studie kännetecknas av Jacobsens (2013) definition 

och kriterier på att organisationen uppvisar olika drag vid minst två olika tidpunkter till 

följd av förändringar i formell struktur av arbetet eller ett förändrat arbetssätt. Förändring 

som en ständig process av olika händelser som driver organisationen framåt kan även 

antydas i denna studie. Den ständiga förändringen som även Alvesson och Sveningsson 

(2008) förklarar kan till exempel innebära avgångar och nyanställningar eller att 

kundunderlaget, eller som i vår studie brukarunderlaget förändras. Likt författarna vidare 

nämner har förändringar skett konstant och även ibland överlappat varandra.  
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I samtliga fall har organisationsförändringarna lett till ökad psykisk ohälsa i likhet Pahkins 

(2015) studie. Hon förklarar att arbetsprocesser kan bli otydliga och arbetsmängden svår 

att hantera vid en organisationsförändring. Vidare upplevdes organisationsförändringarna i 

samtliga fall som negativa och det ledde till minskat välbefinnande i likhet med Pahkins 

studie. Det i sin tur hade negativ påverkan till intervjudeltagarnas motivation till arbetet. 

Även samband mellan organisationsförändring och ökad arbetsbelastning kunde styrkas i 

studien.  

Omfattande kommunala förändringar, som tillexempel när kommundelarna och Umeå 

kommun bestämdes att höra till samma nämnd på grund av ekonomiska skäl, liknar en 

reaktiv typ av organisationsförändring som Jacobsen (1992) beskriver som en följd av en 

yttre händelse. Således reagerar organisationen på en händelse av det faktum att den är 

tvungen att göra det 

  

Organisatorisk otydlighet 
En analys av hur intervjudeltagarna upplever organisatorisk otydlighet inom 

verksamheten 

De resterande två av fem intervjudeltagare beskriver olika typer av händelser som kan 

kopplas till organisatorisk otydlighet som en anledning till utmattningssyndrom. I det 

första fallet benämns att vårdarbetet inte stämde överens med medarbetares värderingar på 

hur hon ville utföra arbetet för att kunna känna arbetstillfredsställelse. 

Dokumentationskraven påverkade arbetet, upplevdes tidskrävande och försämrade 

kvaliteten på vården och därmed kan fördelningen av arbetsuppgiften tolkas varit ojämn. 4 

§ 4:e punkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) knyter an fördelningen av 

arbetsuppgiften till den organisatoriska arbetsmiljön. I Tjänstemännens 

centralorganisationens (TCO, 2016) vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrift förklaras 

den organisatoriska arbetsmiljön handla om fördelning av arbetsuppgifter på arbetsplatsen 

samt medarbetarens möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter eller hur de ska utföras. 

Vidare även förväntningar som finns på medarbetaren gällande arbetets kvalitet och 

tidsramar för arbetet som ska utföras härleds till den organisatoriska arbetsmiljön. 

Resurser som till exempel tillgång till hjälpmedel i form av dokumentationssystem hör 

även de till den organisatoriska arbetsmiljön. I intervjudeltagarens fall kan det ha varit 

bristande dokumentationsrutiner eller brister i systemen som har förlängt och försvårat 

upplevelsen av dokumentationsprocessen.  
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Förväntningar på medarbetaren kan även det härledas till den organisatoriska arbetsmiljön 

i vår studie. I vår intervjupersonens fall har medarbetaren själv haft höga förväntningar på 

att kunna genomföra vårdarbetet på ett sätt som stämmer överens med hennes värderingar. 

Vi tolkar en möjlig otydlighet i om och hur förväntningar på arbetsinsats och kvalitet har 

kommunicerats från arbetsgivare till medarbetare och hur det tolkats av medarbetaren. 

Lindberg och Vingård (2012) benämner organisatorisk måltydlighet som en friskfaktor. I 

detta fall var det brist av organisatorisk måltydlighet som ledde till bristande 

arbetstillfredsställelse och slutligen till utmattningssyndrom. 

I det andra fallet kommer organisatorisk otydlighet till uttryck genom att lärarens 

arbetsuppgifter är utspridda över flera olika gymnasieprogramområden som i sin tur 

försvårar genomförandet av arbetet. Organisatorisk otydlighet kommer till uttryck på flera 

olika områden av organisatorisk arbetsmiljö: delaktighet och handlingsutrymme, 

fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar (AFS 2015:4, § 4). Pahkin 

(2015) menar att organisationen kan ge med arbetaren möjligheter att påverka 

förändringar som berör dennes arbete för att öka medarbetarens känsla av 

arbetstillfredsställelse samt motivation. En sådan förändring föreslogs av läraren själv men 

förslaget fick inte gehör först efter läraren hade drabbats av utmattningssyndrom.  

Mot bakgrund av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, att ”främja en god arbetsmiljö och 

förebygga risk för ohälsa” samt att ”arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas 

arbetstagarna inte [ska ge] upphov till ohälsosam arbetsbelastning” (AFS 2015:4: 5, 8) 

samt mot det faktum att det finns brister i samtliga fem intervjudeltagares organisatoriska 

arbetsmiljö kan det således konstateras att arbetsgivaren här har brustit i sitt 

arbetsmiljöansvar. Organisationsförändringar och organisatorisk otydlighet har delvis 

bidragit till att intervjudeltagarna inte kunnat bryta den onda spiralen. 

 

Bristande stöd 
En analys av hur intervjudeltagarna upplever bristande stöd inom verksamheten   

I det första fallet hade intervjudeltagaren signalerat att de var underbemannade inom 

vården och att mer resurser i form av stängda dörrar behövdes för att göra situationen 

hanterbar. Trots den ohållbara situationen fick de inte gehör. Organisationsförändringen 

krävde nya arbetssätt med efterföljande nya arbetsförhållanden.  Chefens bristande insyn i 

verksamhet samt bristfällig förståelse för arbetet och dess komplexitet påverkade 
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intervjudeltagarens hälsa då rätt stöd inte gavs.  Arbetsrelaterade konflikter skapades 

orsakade av stress. Att chefen inte såg varningssignalerna och de bakomliggande 

orsakerna bakom konflikterna visar på bristfälligt stöd och eventuellt även okunskap från 

chefens håll att se allvaret i arbetssituationen. I det andra fallet hade intervjudeltagaren 

signalerat till chefen att undersköterskorna var underbemannade inom vården, men fick 

inte gehör för problematiken med efterföljande svar att medlen styr målen.  

 

I det tredje fallet hade organisationsförändringen orsakat att intervjudeltagaren och 

chefskollegor hamnade långt ifrån varandra. Det resulterade i att enhetschefen blev ensam, 

hade ingen chefskollega att rådfråga samt bristande förtroende till sin närmsta chef i och 

med chefsbyte i samband med organisationsförändring. Stöd saknades därför vid olika 

yrkesrelaterade situationer. Hennes chef hade i det här läget behövt fånga upp henne men 

avståndet försvårade det. Bristande gehör vid förslag om ändrat arbetssätt förvärrade läget 

ytterligare. Hon beskriver att hon försökte vid omorganisationen framföra ett arbetssätt 

som hon såg stor vinning i, men fick aldrig riktigt gehör för det. 

  

I det fjärde fallet hade intervjudeltagaren signalerat både skriftligt och muntligt om sin 

höga arbetsbelastning som gymnasielärare, men fick inte rätt slags stöd. En extraresurs 

sattes in som skulle avlasta henne i det arbetet, men avlastningen uteblev då lärarstudenten 

inte hade den erfarenhet som arbetet krävde. Den tilltänkta avlastningen ledde till att 

arbetet upplevdes som mer tidskrävande. Arbetets komplexitet ledde till att 

intervjudeltagaren lade fram ett förslag på hur situationen skulle kunna lösas. 

Förbättringsförslaget att omvandla lärartjänsten fick inte gehör hos rektorn. 

  

 I det sista fallet beskriver intervjudeltagaren en arbetsgrupp som inte fungerade. Hon hade 

signalerat till ledningsgruppen att detta måste lösas och att hon på egen hand inte kommer 

klara av uppgiften. Hon fick inte gehör och stödet uteblev. Efter en tid skedde ingripandet 

med gruppen, men enhetschefens hälsa hade hunnit försämrats och således kom stödet för 

sent. Hon hade sagt till verksamhetschefen att hon var på bristningsgränsen men chefen 

förstod inte allvaret i det. Enhetschefen trodde att de som skulle stödja henne hade själva 

hög arbetsbelastning som kan vara en anledning varför stödet kom in för sent. För att göra 

enhetschefens situation mer hållbar sattes en chefskollega in som avlastning men det 

förvärrade endast läget att ha två enhetschefer som skulle dela på ett område. 

Intervjudeltagaren upplever att hennes mandat som chef togs bort genom att alla beslut 

flyttades till Umeå och togs av kollegan. Området hade behövt delats upp istället enligt 
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henne. Avlastningen fungerade inte som den var tilltänkt eftersom den avlastande 

chefskollegan tog över intervjudeltagarens arbetsuppgifter medan hon fortfarande var kvar 

på arbetet. 

  

 Bristande stöd i intervjudeltagarnas upplevelser har i denna studie kännetecknats av Krav 

och kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990). Den förklarar relationen mellan yttre 

psykiska krav och individens påverkansmöjligheter till handlingsutrymme (kontroll). Det 

innebär att yttre psykiska krav kan verka sjukdomsframkallande såvida individen inte kan 

påverka arbetssituationen. Modell har utvecklats med socialt stöd av Johansson och Hall 

(1988). Även Pahkin (2015) menar på att en förändringsupplevelse i samband med en 

organisationsförändring kan vara negativ om stödet från organisationsledning och chefer 

har varit bristfälligt. Här likställs stödet med ledningens och chefernas sätt att genomföra 

förändringen, med stödet menas alltså inget allmänt stöd från ledning och chefer. Omvänt 

menas att om medarbetaren hade en möjlighet att deltaga i planering eller genomförande 

av organisationsförändring, särskilt inom medarbetares egen arbetssituation i förhållande 

till förändring, ledde det till en positiv upplevelse av förändringsprocess. 

 

Det betyder att höga psykiska krav inte nödvändigtvis genererar ohälsa, under 

förutsättning att socialt stöd ges som skyddar mot låg kontroll och höga psykiska krav som 

kan ställas i arbetet. I samtliga fall har höga psykiska krav ställts på intervjudeltagarna i 

deras arbete, men de har inte fått rätt stöd för att kunna hantera deras arbetssituation. De 

har inte blivit hörda. När de fått stöd i form av en extraresurs till medarbetare har det inte 

avlastat i den mån det var tänkt. I det första fallet signalerar intervjudeltagaren om stängda 

dörrar till en demensavdelning för att få en hållbar arbetssituation. Då bristande gehör från 

chef blir ett faktum kan inte intervjudeltagaren påverka sin arbetssituation (bristande 

kontroll) och intervjudeltagaren blir utmattad, i likhet med krav och kontrollmodellen 

(Karasek & Theorell, 1990) samt Johansson och Hall (1988). I likhet med Pahkins (2015) 

studie hade det uteblivna stödet uteblivit i förhållande till intervjudeltagarnas 

arbetssituation i form av möjlighet att påverka den. Det i sin tur ledde till en negativ 

upplevelse av organisationsförändring. Lindberg och Vingård (2012) benämner omvänt att 

socialt stöd kan ge psykiskt välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Att 

intervjudeltagarna inte fått gehör samt upplevelsen av bristande stöd kan därför delvis ha 

förvärrat den onda spiralen och därmed varit en delorsak till utmattningssyndrom.  
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Egna höga krav 
En analys av hur samtliga intervjudeltagares egna höga krav kommer till uttryck i arbetet  

Utifrån samtliga fem intervjudeltagares berättelser upplever de egna höga krav i arbetet 

vilket har påverkat deras hälsa. Egna höga krav kommer till uttryck genom att de tagit 

stort ansvar och fler arbetsuppgifter för att göra skillnad. Samtliga intervjudeltagare ville 

inte sjukskriva sig från arbetet, de var rädda att deras verksamhetsområden skulle falla om 

de inte närvarade. I ett fall delegerar en enhetschef varken upp eller ned för att 

förväntningen finns både hos henne själv och organisationen att enhetschef förväntas klara 

av samtliga uppgifter i arbetet. Det visar på att yttre och inre krav påverkar 

intervjudeltagaren vilket leder till upplevda höga krav på enhetschefen. En annan 

enhetschef berättar att hon genomför en uppgift som hon tilldelats och syftar till att hon 

måste arbeta övertid för att fullfölja sitt arbetsmiljöansvar. Egna höga krav för att uppfylla 

kriterierna i chefens arbetsuppgifter kan här antydas. Gymnasieläraren beskriver de egna 

kraven på att arbetet skulle vara nästintill perfekt, vilket hon beskriver är helt omöjligt i en 

roll som lärare. Intervjudeltagarnas berättelser stämmer överens med det krav och 

kontrollmodellen, att psykiska krav kan verka sjukdomsframkallande om individen inte 

kan påverka arbetssituationen (Karasek & Theorell, 1990). Att Intervjudeltagarna har höga 

psykiska krav på sig själva, men ingen upplevelse av kontroll att hantera sin 

arbetssituation har tillslut bidragit till deras utmattning. Egna höga krav var således en av 

anledningarna till att den onda spiralen upprätthölls. I dessa fall hade det behövts någon 

som hjälpte till att sänka dessa höga krav som intervjudeltagarna ställde på sig själva.  

 

Anledningar som håller medarbetare kvar på sin arbetsplats 
En analys av vad intervjudeltagarna anser vara hälsofrämjande inom verksamheten  

Intervjudeltagarna berättar att det fanns olika anledningar som höll dem kvar på sin 

arbetsplats. Det som kännetecknar samtliga fem är viljan att göra skillnad och att arbetet 

upplevs som meningsfullt. Samtliga undersköterskor beskriver det omhändertagande 

arbetet som en förutsättning att göra skillnad för brukare. Gymnasieläraren beskriver 

viljan att få göra skillnad för eleverna och enhetscheferna beskriver viljan att göra skillnad 

för brukare och medarbetare. Fyra av fem benämner goda kollegor som en anledning till 

att de stannade på arbetsplatsen medan den femte saknade kollegor och kände sig ensam. 

Enhetscheferna nämner en god relation till sina arbetsgrupper som hälsobringande.  
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I intervjudeltagarnas beskrivningar finns likheter med hälsobringande faktorer i arbetet 

enligt KASAM-modellen: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som påverkar 

känslan av sammanhang i situationen människan befinner sig i (Antonovsky, 1991). Av 

det intervjudeltagarna berättat upplever samtliga en meningsfullhet i arbetet, att få göra 

skillnad inom deras yrke. Den upplevda meningsfullheten i arbetet medförde att de 

stannade på sina arbetsplatser trots att det fanns faktorer i varje enskilt fall som påverkade 

hälsan negativt. Vad intervjudeltagarna även berättat stämmer överens med det Lindberg 

och Vingård (2012) benämner som friskfaktorer. Positivt arbetsklimat kan leda till 

förbättrad psykisk hälsa. Detta bekräftas genom intervjudeltagarnas berättelser om det 

goda arbetsklimatet, goda kollegor och glädje på arbetet som en anledning att stanna kvar 

på arbetsplatsen. Trots socialt stöd från arbetskamrater skyddade det dock inte mot negativ 

upplevelse och minskat arbetsvälbefinnande i samband med organisationsförändring i 

likhet med Pahkins studie (2015). 

 

Insikter 
En sammanfattning av intervjudeltagares insikter efter rehabilitering  

Enligt Vårdguiden 1177 (2017) erbjuds medarbetare som drabbats av utmattningssyndrom 

kognitiv beteendeterapi (KBT) för att kunna få hjälp med konkreta verktyg för att ändra 

sitt beteende. Intervjudeltagarna i denna studie beskriver sina insikter och strategier på 

flertalet olika sätt, därför sammanställs dessa i en mer överskådlig tabell nedan. Tabellen 

följer de områden som Vårdguiden 1177 anger medarbetare får möjlighet att lära sig 

genom KBT:  

1. Hur kan en påfrestande situation förändras 

2. Vilka strategier kan användas för att kunna hantera stress 

3. Hur kan varningssignaler identifieras för att kunna agera tidigare i en situation  

4. Att lära sig tolka sina egna reaktioner i förebyggande syfte   
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Figur 4. Intervjudeltagarnas insikter efter rehabiliteringsprocessen  

 

 

För att i framtiden kunna undvika att drabbas av utmattningssyndrom igen är det enligt 

Vårdguiden 1177 (2017) viktigt att personen lär sig att känna igen varningssignalerna, 

agerar förebyggande och tränar sina nya kunskaper. Vidare förklaras att de nya 

kunskaperna och insikterna hjälper personen att ta hand om sig själv på ett bättre sätt och 

uppleva harmoni i vardagen. 

 

Hur förändra en påfrestande situation? 

 

- undvik uppgifter som tar mycket 

energi från en 

- säg inte ja till allting - be om att 

få återkomma för att hinna tänka 

efter 

-  planera in luft i almanackan 

mellan möten för att ha tid att ta 

itu med uppgifter som kom upp på 

föregående mötet 

- delegera och lita på andra 

 

Strategier för att hantera stress 

 

- engagera dig inte i allting 

- ha ett hållbart tempo i arbetet och i 

livet i allmänhet 

- var ineffektiv emellanåt 

- planera in händelser i kalendern som 

är bra för din hälsa 

- var lagom cynisk 

- sätt gränser i arbetet 

- prioritera dig själv 

Se varningssignaler – agera tidigare 

 

- innan arbetet tar för mycket 

energi av dig, ta en paus  

- gå inte igång 

- undvik perfektionism 

- överarbeta inte på uppgifter 

- ta distans från arbete, det är en 

förutsättning för att lära sig att se 

signalerna 

- träna för att undvika falla 

tillbaka i gamla vanor 

Tolka sina egna reaktioner i förebyggande syfte 

 

- ha insikt om problemet 

- var ärlig mot dig själv 

- lyssna på kroppen 

- undvik stressiga miljöer, det smittar av 

sig 

- lär kollegor när de behöver ingripa om 

du skulle börja falla tillbaka i det 

gamla beteendet 

- om du börjat dra ner på 

hälsofrämjande aktiviteter i ditt liv, se 

upp! 
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Diskussion 
Enligt resultaten av denna studie finns förbättringsmöjligheter både på individuellt och 

organisatoriskt plan. En förutsättning för att komma ur den onda spiralen är således att 

förändringar sker både i organisationen och hos individer. Vårt resultat visar vikten av att 

utveckla verksamhetsnära rutiner där betydelsen av hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan 

ske konkretiseras. I detta avsnitt presenteras teoretiska verktyg, synsätt samt förslag på hur 

de teoretiska modellerna och verktygen kan förstås och användas. Målet är att tidiga 

signaler på ohälsa kollektivt kan identifieras i arbetsgrupper. 

 

 

Organisatoriska möjligheter till förbättringar 
 

Organisationsförändringar och organisatorisk otydlighet 
En aspekt som träder fram i resultatet är omorganisationer som i vissa situationer antingen 

varit fler till antalet och avlöst varandra innan medarbetaren hittat balans i den förra 

organisationsförändringen. Jacobsen (1992) förklarar händelseförloppet i en reaktiv 

förändringsprocess som reaktion på interna händelser i organisationen eller externa 

händelser i omgivningen. Dessa händelser för in spänningar i organisationen som agerar 

utifrån händelser som inträffar. Denna typ av reaktivitet kan i denna studies resultat visa 

sig som försök till centralisering av schema. Reaktiv förändring kan även innebära ett 

långsamt förlopp där tjänsten under längre tid förändrats till fler elever per lärare, fler 

brukare per undersköterska eller fler medarbetare per chef. Det i sin tur kan vara en direkt 

följd av en organisationsförändring som till exempel avskaffning av kommundelarna eller 

att städningen tas tillbaka till vårdverksamheten från att ha utförts av städ och service. 

Enligt Jacobsen (1992) är motvikten ett proaktivt sätt där organisationen anpassar sig till 

händelser som förväntas ske i framtiden. Förändringen sker således som en följd av det 

som förväntas inträffa.  Hur organisationsförändringen än sker, proaktivt eller reaktivt 

finns det aspekter som behövs tas i beaktning vid förändring så som till exempel 

fungerande kommunikation, hållbar tidsplanering och kontinuerlig uppföljning av 

organisationsförändrings påverkan på verksamhet, medarbetare och chef.  

 

I denna studie har även olika typer av otydligheter i organisationen identifierats. 

Kännetecknande för dessa fall är att de verksamheter eller tjänster skulle behövt 

omorganisering men att den har uteblivit av olika anledningar. Om intervjudeltagares 



	

	46 

resurser i form av förenklad tidseffektiv dokumentation hade kunnat förbättras samt om 

uppdraget och dess förväntningar hade kunnat förtydligas hade det kunnat leda till en 

bättre organisatorisk arbetsmiljö och därmed mer positiv bild av arbetet.  

 

Således är vår slutsats att när medarbetaren signalerar om hög arbetsbelastning eller 

kommer med egna förslag på hur arbetet skulle kunna organiseras om, kan vara en tidig 

signal till ohälsa.  

 

Förslag till lokal anpassning av arbetsrutin 
Vidare kan det diskuteras om förväntningar från arbetsgivaren i form av 

arbetsbeskrivningar varit tillräckligt tydliga. Hur ska arbetet utföras och vilka uppgifter 

ingår i arbetstiden blir således en central fråga att svara på utifrån studiens centrala 

resultat. Arbetsrutiner kanske behöver anpassas lokalt och förtydligas på olika områden 

för att förtydliga arbetsgivarens förväntningar på arbetstagaren i syfte att arbetstagaren ska 

kunna prioritera rätt och må bra i sitt arbete. En tanke vi har är att verksamheten till 

exempel skulle kunna ha två olika lägen med två olika rutiner vad som behövs göras vid 1. 

full bemanning och 2. kort bemanning. Arbetsuppgifter som kan utföras vid full 

bemanning skulle kunna radas upp på en grön lista. Motsvarande röd lista skulle kunna 

innefatta arbetsuppgifter som utförs vid kort bemanning. Syftet med denna typ av 

förtydligande av arbetsuppgifter skulle vara att hjälpa nyanställda, vikarier och de som 

arbetat under kortare tid inom verksamheten att snabbare orientera sig i vad som behöver 

göras. Det i sin tur skulle kunna öka medarbetarens trygghet i att rätt slags arbetsuppgifter 

utförs vid rätt tidpunkt. Chefer skulle på det sätt kunna förbättra det organisatoriska stödet 

till verksamheten vilket i sin tur skulle öka den organisatoriska måltydligheten (Vingård, 

2015). 

 

Ohälsosam arbetsbelastning  
Som vi tidigare presenterat har intervjudeltagarna på olika sätt försökt kompensera den 

höga arbetsbelastningen. Enligt 9 § i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och 

social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska arbetsgivaren “se till att de arbetsuppgifter och 

befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam 

arbetsbelastning” vilket innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet för att 

medarbetare inte ska bli sjuka. Åtgärder till sund arbetsbelastning föreslås i form av tätare 
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bemanning, mindre elevgrupper och färre medarbetare per chef. Att det tilltänkta stödet 

från arbetsgivare inte i slutändan varit något stöd är en viktig aspekt att ta i beaktning och 

väcker några frågor: Hur ser stödet ut och vad är syftet med stödet? Vilka nackdelar kan 

det finnas att två medarbetare ska dela på ett område istället för att området ska delas upp 

på fler medarbetare eller chefer? Hur förtydligas fördelningen av uppgifterna och vad 

förväntas av respektive medarbetare eller chef? 

 

Tätare bemanning löser inte problem i den psykosociala arbetsmiljön som orsakas av till 

exempel bristande kommunikation eller beteendet som upprätthåller den onda spiralen. 

Förbättringar på dessa områden behövs samtidigt som både den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön stärks inom vården och skolan. 

 

Varför är rehabilitering av beteende i tidigt skede arbetsgivarens ansvar? 
Enligt 1 § i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:4) är det allmänna syftet att “främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för 

ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön”.  

 

Vårt resultat tyder på att medarbetare själva kan innebära en risk för sin hälsa. Vi har valt 

att kalla detta fenomen för oumbärlighetssjuka. Definition av oumbärlighetssjukan lyder: 

en åkomma där den anställde anser att verksamheten rasar i dennes frånvaro. Kan 

oumbärlighetssjukan kan vara en åkomma som drabbar fler individer? Vad händer om 

medarbetaren upprätthåller den onda spiralen i rädsla om att verksamheten ska rasa?  

 

Bronsberg och Vestberg (1997:23) förklarar att människor som drabbas av 

utmattningssyndrom brinner, kännetecknas av engagemang och driv samt att de vill göra 

gott med sitt och andras liv: “Bara de som brinner kan bränna ut sig”. Författarna 

beskriver en grupp människor som kan uppfattas som relativt begränsad till antalet. Vi 

anser att liknande drag inom gruppen utmattade kan finnas hos en större skara människor. 

Att endast en begränsad grupp bestående av en viss typ av människor kan drabbas känns 

något orealistiskt. Även enligt vårt resultat kan samband visas på engagemang, driv, viljan 

att göra gott och utmattningssyndrom. Samtidigt påstår vi att förutom den typiska 

engagerade brinnande personen, kan många fler befinna sig i riskzonen för att drabbas av 

utmattningssyndrom. De behöver inte heller nödvändigtvis visa upp dessa 

personlighetsdrag som kännetecknar de som brinner enligt Bronsberg och Vestberg.  
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Att de vill göra gott med sitt liv kännetecknas inte av intervjupersoner i denna studie. För 

läsaren kan det låta som ett hårt påstående men möjligen har de trott att de gjort gott för 

sig själva. Faktum är att de har prioriterat andra och annat före sig själva och systematiskt 

lagt sin återhämtning åt sidan under sin fritid och haft höga krav på att utföra arbetet. 

Samtidigt har vissa av dem tagit på sig fler arbetsuppgifter. Vi skulle vilja formulera oss 

följande: intervjupersonerna har inte haft förmågan att se, att deras beteende inte gjort gott 

för dem. För att inte lägga ansvaret enbart på individen är det viktigt att komma ihåg att 

arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsuppgifterna inte ska ge upphov till 

ohälsosam arbetsbelastning (AFS 2015:4). 

 

Oumbärlighetssjuka påverkar medarbetares hälsa negativt och går till slut över 

verksamheten i form av sjukskrivningar, fast arbetsgivaren inget hellre vill än att 

medarbetare ska vara friska. Vi anser att arbetsgivaren har både rätt och är ansvarig att 

lägga sig i och erbjuda beteendeförändring mot det vi kallar oumbärlighetssjukan för att 

motivera sundare arbetsförhållanden och kultur. Mot det faktum att medarbetare saknat 

konkreta verktyg för att ändra sitt beteende skulle ett sådant, till exempel förändringens 

fyra rum kunna användas för att förebygga ohälsa (Janssen, 1981). Förändringens fyra 

rum diskuteras närmare under avsnittet Kollektiva möjligheter till förbättring. 

 

 

Individuella möjligheter till förbättringar 
 

Individuella strategier för att undvika utmattningssyndrom 
Strategier som intervjudeltagarna lärt sig under rehabiliteringsprocessen syftar till att 

kunna hitta balans i livet och i arbetet igen. Även om den här studien behandlar berättelser 

för personer som insjuknat kan dessa insikter vara av värde även för medarbetare som inte 

drabbats av psykisk ohälsa eller utmattningssyndrom.  

 

Det faktum att intervjudeltagare vetat vad de behöver göra och varför men inte klarat av 

att bryta den onda spiralen i tid belyser vikten av lärande och hur det ska ske. Perspektivet 

på utmattningssyndrom är dock fortfarande väldigt individinriktat. Det ligger på 

individens ansvar att ändra beteende med målet att kunna komma tillbaka i arbetet. Vår 
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studie visar att det är minst lika viktigt att förändring sker inom organisatorisk arbetsmiljö 

så att arbetsuppgifterna inte ger upphov till en ohälsosam arbetsbelastning på nytt.  

 

       

Individuella erfarenheter i lärande syfte   
I föregående avsnitt har vi argumenterat för varför medarbetare som kan vara i riskzonen 

för att drabbas av utmattningssyndrom är arbetsgivarens ansvar. Resultatet belyser det 

faktum att intervjudeltagare styrs av viljan att ställa upp för brukare, kollegor, medarbetare 

och elever som de sätter i första rummet. Problemet uppstår när de inte kan låta bli att 

engagera sig i allting och saknar förmågan att sätta sig själv i första rummet som är en 

förutsättning för att de ska kunna lyssna till tidiga signaler på ohälsa. Vår studie visar att 

intervjupersonerna inte såg utmattningen komma. Hur ska en person i riskzonen då själv 

kunna bromsa förloppet? De som befinner sig i riskzonen behöver stöd av arbetsgivaren i 

form av konkreta verktyg för att identifiera var medarbetaren befinner sig. På så sätt läggs 

inte hela ansvaret på chefen att besitta förmågan på att identifiera tidiga signaler hos 

enskilda individer.  

 

 

Kollektiva möjligheter till förbättringar 
 

Kollektivt arbete att identifiera tidiga signaler 
Samtliga intervjudeltagare har fått insikter och verktyg efter rehabiliteringsprocessen och 

har nu förmågan att se brister i den psykosociala arbetsmiljön på den nya arbetsplatsen. 

Om dessa personers kunskaper ses som tillgångar, kan de bli värdefulla i den nya 

organisationen särskilt om de delar med sig. Kollektivt lärande handlar om att gruppen 

utvecklar och visar handlingsrationalitet genom att de kännetecknar den gemensamma 

uppgiften. I det här fallet handlar den om att tillsammans lära sig identifiera tidiga signaler 

på ohälsa. Den gemensamma uppgiften, att hjälpas åt att se tidiga signaler hos varandra, 

identifieras med målet att tillsammans skapa en friskare arbetsplats. Denna förmåga till 

kollektiv rationell handling förutsätter att gruppen kommunicerar väl och att de delar med 

sig av sina olika kompetenser. (Granberg & Ohlsson, 2005)   

 

Enligt oss besitter intervjudeltagarna av denna studie kunskaper som är värdefulla för 

organisationen och lärande. Även om personer som drabbats av utmattning och 
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rehabiliterats besitter viktiga kunskaper bör dessa användas varsamt av arbetsgivaren på 

grund av det faktum att dessa medarbetare fortfarande påverkas av sin diagnos.  

 

Hur sker kommunikationen? 
I några fall av vårt resultat kan vi se vissa frågetecken när det gäller kommunikation 

mellan medarbetare och enhetschef eller mellan enhetschef och verksamhetschef. 

Kortfattat handlar det om att den ena parten anser sig ha varit tydlig med att signalera hög 

arbetsbelastning men mottagaren möjligtvis inte har förstått allvaret i det. Det här väcker 

frågor: hur har det kommunicerats? Har budskapet uppfattats som det var avsett? Om inte, 

vad finns det för anledningar till misskommunikation? Och slutligen, hur bör det 

kommuniceras för att budskapet ska uppfattas som det var tänkt? Hur kommunikationen 

kan förbättras diskuteras inte vidare i denna uppsats men vi ser det som en av de centrala 

delarna till förbättrad arbetsmiljö som aktivt bör arbetas med.  

 

Förändringens fyra rum 
Det som kännetecknar intervjudeltagarnas arbete med hög arbetsbelastning är att de inte 

sett hur stressen har påverkat dem för att de varit upptagna av att leverera och fokuserade 

på detaljerna. Det här fenomenet i sig skulle möjligtvis kunna förklara en del av varför 

många drabbas av utmattningssyndrom. Därför anser vi att samtliga medarbetare kan 

behöva mer kunskap, insikter och särskilt konkreta verktyg för att förebygga psykisk 

ohälsa. Även chefer behöver stöd i att lära känna igen tidiga signaler för att kunna sätta in 

rätt slags stöd i tid.  

 

Vår tanke är att förändringens fyra rum (Bronsberg & Vestberg, 1997) skulle kunna 

användas som verktyg på både individuell- och gruppnivå för att hjälpa medarbetare på 

Umeå kommun att identifiera i vilket rum de befinner sig i. Syftet skulle kunna vara att 

individen och gruppen kollektivt kan identifiera sig i de fyra rummen med målet att 

lämpliga insatser ska kunna sättas in för att motverka ohälsa i tid. Det i sin tur kan skapa 

dialog och även leda till att organisatoriska brister kan identifieras på ett bättre sätt. 

Sådana organisatoriska brister kan till exempel handla om att alla medarbetare inte känner 

till rutiner och prioriteringar. Det i sin tur kan hjälpa gruppen att hitta gemensamt fokus 

och lösningar (Se bilaga 1). Ett annat syfte skulle kunna vara att väcka diskussion om ett 

viktigt ämne. Vårt mål är inte att sälja in verktyget fyra rum som det enda verktyget. 

Lärande behöver inte nödvändigtvis innebära kostsamma utbildningar och kurser, men det 
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kan vara en fördel att ha något konkret att diskutera kring på arbetsplatsträffar och för 

konsulenter på arbetsmiljö och hälsa samt chefer att översätta i sitt arbete. Det vi menar är 

lokala mindre anpassningar för att identifiera ohälsa och gemensamma verktyg på hur den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan förbättras. Ett annat förslag skulle till 

exempel kunna vara ett kortare filmklipp med tillhörande reflektionsmaterial som lyfter 

upp erfarenheter likt denna studie och visar händelseförloppet stress-utmattning i lärande 

syfte. Vår grundtanke är att lära medarbetare att identifiera signaler i grupp för att de kan 

hjälpas åt i det förebyggande arbetet. Det i sin tur kan hjälpa till att bromsa den osunda 

utvecklingen. 

 

För att kunna sätta in rätt insatser i tidigt skede är tiden en central utgångspunkt. Vi har 

tidigare diskuterat arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa på arbetsplatser. För att 

kunna komma fram till en lösning krävs det en förståelse över insjukningsprocessen och 

behovet av att identifiera tidiga signaler samt kunskap om hur den onda spiralen lokalt 

anpassad kan se ut på en arbetsplats. Tidigare har (Bronsberg & Vestlund, 1997) modell 

om de fyra olika faserna på vägen till utmattning presenterats i kunskapsbakgrund. Dessa 

faser även stämmer in på intervjudeltagarnas berättelser. För att få friska och motiverade 

medarbetare behöver arbetsgivaren anstränga sig för att behålla de i den entusiastiska 

fasen, där de känner en arbetstillfredsställelse trots krävande motgångar (Bronsberg & 

Vestlund, 1997). För att på ett konkret sätt kunna sätta in insatser i tid har vi föreslagit 

fyra rum av förändring som ett praktiskt verktyg. Förslagsvis skulle Umeå kommun kunna 

använda fyra rum på till exempel arbetsplatsträffar. Här skulle utvecklingsmöjligheter hos 

individen, gruppen eller organisationen kunna diskuteras kring i hälsofrämjande syfte. På 

så sätt skulle medarbetare som befinner sig i den onda spiralen kunna få hjälp att bryta 

den.  

 

Rasar det och för vem i sådana fall? 
Flera intervjudeltagare benämner att något hade rasat om de inte hade arbetat övertid 

under kvällar och helger eller arbetat när de var sjuka. Enhetschefen Karin beskriver att 

den onda spiralen handlar antingen om att ta sitt arbetsmiljöansvar eller att låta det falla. 

Kan intervjudeltagare ha rätt att verksamheten skulle rasa om de inte kompenserade den 

höga arbetsbelastningen genom att arbeta mer? Vad säger det i sin tur hur vården och 

skolan ser ut idag? Att mer personal behövs till vården och skolan? Om 

intervjudeltagarnas berättelser stämmer överens med verkligheten räcker inte åtta timmars 

arbetsdag för enhetschef att fullfölja sitt arbetsmiljöansvar. Vårt resultat visar således att 
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den organisatoriska arbetsmiljön rasar för medarbetaren, chefen och brukaren.  Om 

medarbetare, chefer och lärare i denna studie vill fullfölja sin arbetsuppgift saknas tiden 

att kunna genomföra det på ett tillfredsställande sätt som stämmer överens med ens 

värderingar.  

    

Förslag till vidare studier 
Vissa klarar sig bättre än andra när det gäller psykosocial ohälsa i arbetslivet till följd av 

stress. Vad gör dessa medarbetare annorlunda? Hur kommunicerar de? När går deras gräns 

och hur agerar de då? Det vore enligt oss ett intressant ämne för vidare studier i lärande 

syfte. 

 

Ett annat intressant område är hur medarbetarens ålder påverkar dennes upplevda stöd i 

organisationen. Ett påstående att besvara skulle således kunna vara: som ung förväntas 

medarbetare att fråga men som äldre förväntas de veta? Hur påverkar detta i sådana fall 

äldre medarbetare och vilka strategier använder de för att leva upp till dessa krav?  

 

Sista frågan som är ett intressant ämne att studera vidare kring är kommunikationen som 

vi tidigare nämnt, hur den framförs och hur den mottages.  

 

Slutord 
Detta arbete har varit en mycket lärorik process för oss som intervjuat, analyserat, tolkat 

och beskrivit de omplacerades erfarenheter. Dessa berättelser har gett oss en insikt om att 

det är nödvändigt att ibland släppa taget för att någon längre upp faktiskt kan se att det 

rasar. Det behöver inte sluta med utmattningssyndrom som i värsta fall orsakar en nedsatt 

arbetsförmåga resten av livet. Samtliga intervjudeltagare ville att någon skulle fångat dem 

i tid. Vi människor är fantastiska varelser; ibland springer vi ända fram tills någon tar 

emot oss. Vi är övertygade om att arbetsgivaren och chefer har viljan att stoppa och ta 

emot den som håller på att bli utmattad, bara kunskapen finns på hur det görs och att det 

görs tillsammans. Kan dessa berättelser ses som någonting som hindrar medarbetare från 

att hamna i ån, som studiens titel säger? Vi tror att så är fallet. Vi är tacksamma och glada 

att vi fått möjlighet att göra denna studie och hoppas dessa insikter kommer till nytta.  
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Bilagor 
 

1. Förändringens fyra rum  

2. Intervjuguide 
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Bilaga 1.  
 

 

 
   (Förändringens fyra rum, 2012) 
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Bilaga 2.  

 
Intervjuguide 

 

3 april 2017 

 

Hej! 

Här kommer frågorna som vi vill ställa till dig. Vårt mål är att identifiera saker som är hälsoförebyggande då 

vi senare tänker att lyfta ett behov av nya flexibla modeller för personalrotation. Vi ser fram emot att träffa 

dig. 

Vänliga hälsningar 

Suvi och Ellen 

 

 

Inledande frågor 

När blev du omplacerad? 

Vad arbetade du med innan? 

Vad arbetar du med idag? 

Hur lyckad anser du att din omplacering blev? 

Hur mådde du före omplacering? 

Hur påverkade det din vilja att stanna på din arbetsplats? 

Hur har du mått efter omplacering?  

Om du tänker dig tillbaka till tiden du tyckte ditt förra arbete var tillfredställande, vilka anledningar skulle 

du nämna som gjorde att du kände motivation? 

 

Hälsofaktorer 

Kan du beskriva vilka anledningar gjorde att du började känna dig arbetsför igen? 

Hur lång tid tog det för dig att bli frisk? 
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Hade det kunnat finnas någonting som påskyndade ditt tillfrisknande?  

Kan du beskriva om det fanns saker i ditt tidigare arbete som påverkade din hälsa positivt? Vilka? 

Hur skulle du beskriva ditt medinflytande och utvecklingsmöjligheter över ditt tidigare arbete? 

Anser du att om det hade funnits möjlighet att byta jobb i ett tidigare skede, hade förlängt eller förkortat din 

sjukfrånvaro? 

 

Anledningar  

Känner du att du själv hade kunnat göra något för att förhindra utfallet? Kan du ge exempel? 

Vad anser du vara den utlösande faktorn till sjukskrivning/omplacering? 

  

Förslag 

Kan du uppskatta hur värdefullt det hade varit för din hälsa om byte av arbetsuppgifter hade skett i ett 

tidigare skede? 

Om du funderar en stund på den utlösande faktorn till sjukskrivning/omplacering:  Vad hade arbetsgivaren 

kunnat göra annorlunda för att underlätta det för dig? Om den utlösande faktorn fanns i privatlivet, vad hade 

kunnat påverka din hälsa positivt på din arbetsplats? 

Anser du att det fanns en kultur på din arbetsplats så att du kunde ta upp frågan att vilja byta jobb? 

 

Efteråt 

Vilka insikter har du fått efter processen? 

Har du blivit hjälpt av att du blivit omplacerad? 

 

 

 
 

 
 

 


