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I 

 

FÖRORD 

Varför väljer två kvinnor på 40+ och mitt i livet att skriva om utbrändhet? Kan det vara av samma 

anledning som gjorde att de valde att börja studera Folkhälsovetenskap på högre nivå, efter många 

års arbetserfarenhet i mansdominerade verksamheter i privat sektor?  

 

Att under detta arbete finna så mycket forskning om insatser som utgår från beteende-

förändringsmetoden (Scriven, 2013) och samtidigt inse att mycket av problemet ligger i vår tids 

samhälle … gör det fullt rimligt att ställa sig frågan hur mycket frihet har människor egentligen att välja 

och förändra sina liv för mindre stress eller andra arbetsförhållanden?”. Vore det inte en mer etisk väg att gå, 

att forma hälsomiljön och göra det hälsosamma valet till det enklaste för individen… istället för att 

sträva efter att förändra den enskilde individens beteende i en ohälsosam miljö? 

 

Stort tack till vår handledare Gianluca Tognon som tålmodigt delat med sig av kunskap och 

erfarenhet. Tusen tack till alla lärare på det Folkhälsovetenskapliga programmet för tre fantastiskt 

inspirerande år. Diana, Viveca, Jasmine och Ninitha – forever in our minds…  

 

Tack till våra respektive partners, familjer och kloka barn för kärlek och tålamod. 

 

Avslutningsvis eller inledningsvis… ett citat om utbrändhet: 

 

 

”Det största hotet mot ett friskt samhälle är vår egen duktighet” 

              (Hansson, 2017) 

 

 

Camilla E. Berg & Birgitte Hald Göthberg 

Maj 2018 
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___________________________________________________________________________ 

 
Inledning I Sverige har stressrelaterad ohälsa ökat dramatiskt de senaste 30 åren. Psykiatriska 
diagnoser ökade mest av samtliga sjukskrivningsfall mellan 2010 – 2015, där utbrändhet står för  
66 % av ökningen. Kvinnor är överrepresenterade i statistiken för utbrändhet. 

Syfte Avsikter var att identifiera vilka interventioner som enligt forskning är effektiva mot 
utbrändhet på olika nivåer samt identifiera relevanta arbetsrelaterade psykosociala riskfaktorer. 
Fokus låg på gruppen kvinnor i åldern 18 – 64 år. 

Metod Studien byggde på en systematisk litteraturstudie och datainsamling har skett i PubMed. 
Resultatet har sedan analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Psykosociala faktorer korrelerade i olika grad med utbrändhet för män respektive 
kvinnor. Kvinnor exponerades för fler risker och hade mindre tillgång till preventionsfaktorer 
jämfört med män. De vanligaste interventionerna var kognitiv beteendeterapi, samtal/coachning 
och fysisk aktivitet. Interventionerna var individriktade på tertiär nivå. Brist på chefsstöd var 
centralt för utveckling av utbrändhet bland män. Närvaro av chefsstöd var en preventionsfaktor 
för kvinnor. Kvinnor använde privata nätverk och män utvecklade professionella som 
supportkällor. 18 mätmetoder användes för att mäta utbrändhet. 

Diskussion Preventionsfaktorer vid utbrändhet skiljer mellan män och kvinnor. 
Utbrändhetsinterventionerna var främst på individnivå trots kunskap om vikten av primära 
insatser. Ledarskapet bör prioriteras för att minska riskfaktorer för utbrändhet. 
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Introduction Behavioral and mental disorders, including burnout syndrome, represent a serious 
public health issue with increasing prevalence in the last 30 years, especially in 2010-2015 where 
women were overrepresented in the statistics.  

Aim This study aimed to identify evidence based interventions and relevant psychosocial work 
factors with regards to stress related ill health and burnout. The focus group was women, age 18-
64 years.  

Method A systematic literature study was used with studies selected from PubMed. The results 
were analyzed using qualitative content analysis. 

Results Factors related to psychosocial factors and burnout differed by gender. Women were 
exposed to more risks for burnout, and experienced less access to prevention factors in work 
environments, compared to men. The most common interventions were cognitive behavioral 
therapy, coaching and physical activity. Lack of supervisor support had a key role in the 
development of burnout for men. Existing supervisor support is a preventive factor for women. 
Women used private networks for emotional support, while men developed their professional 
networks.  

Discussion Prevention factors in burnout differed between men and women. Burnout 
interventions focused on individual level despite the need for primary level interventions. 
Leadership should prioritize reducing risk factors for burnout.  
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1. INLEDNING 

I Sverige har den stressrelaterade ohälsan eskalerat sedan början av 1990-talet och 2015 utgjorde 

psykiatriska diagnoser tillsammans 59 % av startade sjukskrivningar och var den diagnosgrupp som 

ökade allra mest mellan 2010 och 2015. Diagnosen Anpassningsstörningar och stressymptom, där 

utmattningssymptom och utbrändhet ingår, är den vanligaste psykiatriska diagnosen och står för 

den största ökningen, 66 %, från 31 000 till 68 000 fall. Detta motsvarar en ökning på 119 % under 

en femårsperiod. Bland kvinnor som sjukskrevs pga. en psykiatrisk diagnos under perioden 2012–

2014, stod Anpassningsstörningar och stressymptom för 53,4% av fallen. Motsvarande siffra för män var 

45,2 % (Försäkringskassan, 2017). Även om den procentuella ökningen för diagnosen var likvärdig 

mellan 2010–2015 för män och kvinnor, var antalet fall bland kvinnor betydligt fler: 52 500 kvinnor 

och 21 000 män (Försäkringskassan, 2016). 

Sjukfall i psykiatriska diagnoser är vanligare i åldrarna 30–49 år med tyngdpunkten i åldern 30–39 

år (Försäkringskassan, 2016). Psykiatriska diagnoser i Sverige förknippas med de längsta 

sjukskrivningarna och återgång i arbete är lägre än genomsnittet. Att återgå till arbete tar längre tid 

och återfallsfrekvensen är högre än för andra diagnoser. Bland kvinnor sker ett återfall inom tre år 

i 40 % av fallen och för män i 31 % av fallen. Statistik för enbart utbrändhet saknas 

(Försäkringskassan, 2017).  

Kvinnors överrepresentation i statistiken för utbrändhet (Försäkringskassan, 2016; 

Försäkringskassan, 2017) gör den stressrelaterade ohälsan till en fråga om jämlika villkor för hälsa. 

Eftersom stressens effekter utgör ett stort problem för individ, arbetsplatser och samhället i stort 

och då utvecklingen går åt fel håll är det ett folkhälsoproblem att ta på allvar.  

 

2. BAKGRUND 

Den första artikeln om utbrändhet publicerades i USA 1974 efter en studie om engagemang, 

känslor och reaktioner bland socialarbetare som arbetade med missbrukare (Freudenberger). 

Därefter upptäckte Maslach och Schaufeli att utbrändhet förekom i olika yrkesgrupper och sektorer 

på arbetsmarknaden och utvecklade teorier om hur graden av emotionell påfrestning i arbetet 
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påverkade riskerna (1993). Sedan dess har fler riskfaktorer identifierats och förändrats från att 

handla om personlighetstyper (Perski, 2012) till psykosociala faktorer i arbetsmiljön (Aronsson et 

al., 2017), liksom samhällets strukturella ramar för att kunna kombinera arbete och fritid på ett 

balanserat sätt. Intresset för det hållbara arbetslivet är stort inom både offentlig och privat sektor. 

Internationellt saknas jämförbara data över prevalens för utbrändhet både historiskt och i nutid. 

Sverige har som enda nation tillämpat en specifik ICD-10-kod för utmattningssymptom sedan 

2005, F43 (Åsberg, Nygren & Nager, 2013). Däremot är den arbetsrelaterade stressen och 

riskfaktorers utbredning för utbrändhet väldokumenterad inom Europa genom Europeiska 

Arbetsmiljöbyrån. I en studie över 31 europeiska länder, redovisades att 25 % av arbetstagarna 

upplevde arbetsrelaterad stress för hela eller större delen av arbetstiden och en liknande andel 

rapporterade att arbetet påverkade deras hälsa negativt. Samma forskningsunderlag visade att 

chefer på en majoritet av företagen, 80 % uppgav oro över verksamhetens psykosociala risker och 

arbetsrelaterade stress för de anställda (Eurofound & EU-OSHA, 2014).  

Den könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige, dvs. att kvinnor och män arbetar inom olika 

sektorer och inom olika yrken, downsizing i offentlig sektor och slimmade privata verksamheter 

tros ha ökat den psykosociala arbetsbördan på medarbetare. Förändringarna i arbetsmiljön tros 

påverka hälsa och välbefinnande bland både kvinnor och män (Arbetsmiljöverket, 2016).  

Det är väl dokumenterat i forskningen att kvinnor och män har olika hälsorelaterade 

beteendemönster, vilka kopplas till förväntningar och normer kring genus. I inledningen nämns att 

fler kvinnor får psykiatriska diagnoser jämfört med män enligt svensk statistik (Försäkringskassan 

2016; Försäkringskassan, 2017; Arbetsmiljöverket, 2016) samtidigt finns det forskning som påtalar 

mäns lägre benägenhet att söka vård för psykisk ohälsa (Folkhälsoguiden, 2017; Nelson & Burke, 

2002). Nelson & Burke menar att mäns copingstrategier skiljer sig från kvinnors och att mäns 

stressrelaterade ohälsa sannolikt döljs i andra diagnoser, som t.ex. ökad alkoholkonsumtion. Mäns 

copingstrategier har också utvecklats i relation till normativ maskulinitet, vilket Nelson & Burke 

menar döljer mäns psykiska ohälsa (2002), varför skillnaderna i prevalensen för utbrändhet mellan 

män och kvinnor bör tolkas med medvetenhet om möjliga bakomliggande orsaker. 

2.1 Tidigare forskning och att mäta stress 

Det finns en generell osäkerhet kring definitioner av stress liksom psykiska sjukdomar jämfört med 

fysiska tillstånd, vilka till högre grad bygger på kliniska fynd med biomedicinska markörer. 
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Gränserna mellan psykiska diagnoser är inte alltid lika skarpa som vid fysisk sjukdom 

(Socialstyrelsen, u.å.; Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, Rohde, Wahlberg & Währborg, 2010).  

Forskning har tenderat att koncentrera sig på psykosociala faktorer i arbetsmiljön (Aronsson et al., 

2017) samt dess betydelse för utveckling av stress och ohälsa, snarare än kliniska fynd och 

biomarkörer. Däremot ökar antalet studier med kliniska underlag avseende arbetsrelaterad stress 

och biomarkörer som hemoglobin A1c, testosteron och fibrinogen (Mikkelsen et al., 2017) samt 

kortisol (Hake, 2008). Även om det i forskning påvisats samband mellan arbetsrelaterad stress och 

vissa biomarkörer, varierar individers tolerans för stress kraftigt. Olika situationer utlöser olika 

nivåer av stresspåslag för individer och nivåer fluktuerar under dygnet. Det saknas enighet om 

vilken eller vilka de bästa mätmetoderna är (Hake, 2008) och därför anses inte biomarkörer stå för 

reliabilitet vid mätning av stress. Enligt Hultberg och Ahlborg finns det andra metoder som är mer 

tillförlitliga med starkare vetenskaplig evidens för att bedöma förekomsten och graden av stress i 

arbetsmiljön med hjälp av olika skalor, t.ex. Health Score™ (u.å.) Maslach Burnout Inventory, MBI 

(Maslach & Schaufeli, 1993) eller Copenhagen Burnout Inventory, CBI (Kristensen, Borritz, 

Villadsen & Christensen, 2007). I Health Score™, MBI och CBI tillämpas självskattade uppgifter 

om upplevd stressnivå eller upplevda symptom. Holmes och Rahes graderar livshändelser och 

psykosociala påverkansfaktorer i arbetslivet och i privatlivet på en stresskala (1967). Psykosociala 

stressorer rangordnas i LCU-poäng (Life Change Units) och ju högre LCU, desto högre upplevd 

stress och större risk att drabbas av sjukdom och ohälsa. 

2.2 Symptom och Prevalens 

Stress förekommer i de flesta arbeten i någon form. Utbrändhet och stressrelaterad ohälsa kommer 

av långvarig stress med begränsad kontroll och utrymme för individen att påverka sin situation. 

Det finns omfattande vetenskapligt material där utbrändhet eller närliggande psykiska symptom 

studerats. Forskare studerar utbrändhet utifrån olika definitioner av begreppet. T.ex. varierar 

individers vardagsfunktionalitet och nivå av utbrändhet, olika nivåer av utmattning förekommer 

liksom att olika symptom betonas. Det saknas en formellt antagen diagnosdefinition eller specifik 

symtombild som skiljer utbrändhet från andra typer av långvarig stress, där möjlighet för tillräcklig 

återhämtning fattas, som t.ex. vid arbetslöshet, anhörigs sjukdom eller relationsproblem (Åsberg et 

al., 2010). Diagnosen, enligt WHO:s klassificeringssystem ICD-10, baseras inte bara på symtom 

och förlopp, utan också förekomst av orsakssamband där både en exceptionell stressfull 

livshändelse eller väsentlig livsförändring pekas ut som samverkande kausal faktor. Bland 

symptomen, som varierar, nämner forskning deprimerad sinnesstämning, ångest eller oro, eller en 
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kombination av dessa, sömnbesvär som insomningssvårigheter eller orolig sömn, en känsla av 

oförmåga att klara, planera framåt eller fortsätta i nuvarande situation, liksom en 

funktionsnedsättning i utförandet av dagliga rutiner (Vårdguiden, u.å.; WHO, 2015; Åsberg et al., 

2010).  

Att Sverige som enda land rekommenderat sjukvården en specifik ICD-kod för utbrändhet innebär 

inte att folkhälsoproblemet är av regional karaktär eller att tillståndet inte förekommer i andra 

länder. Däremot påverkas den data som finns tillgänglig, diskuterar Åsberg et al. (2010), som menar 

att utbrändhet ofta kompliceras av depression, varför det finns anledning att tro att 

utmattningssyndromet internationellt döljs i biostatistiska data för gruppen depressioner eller andra 

närliggande diagnoser.  

Trots svårigheter att mäta och uppskatta nivåer av utbrändhet i befolkningar visar studier 

prevalens-varianser mellan 6 % - 18 % i den svenska befolkningen (Hallsten, Bellaagh & 

Gustafsson, 2002; Lindblom, Linton, Fedeli & Bryngelsson, 2006). Motsvarande siffror för 

Holland redovisar att 16 % löper risk för utbrändhet och att 6 % årligen drabbas av allvarliga 

utmattningssymptom (Kant, Jansen, Van Amelsvoort, Mohren & Swaen, 2004). I en europeisk 

metaanalys där förekomsten av utbrändhet bland sjuksköterskor studerats, uppmättes siffror på 

25 % (Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2015) och en kanadensisk studie uppskattar prevalensen 

av emotionell utmattning till 11,8 % (Marchand, Blanc & Durand, 2015). 

Flera studier understryker mörkertalets storlek för utbrändhet vilket delvis förklaras bero på att alla 

inte är i behov av eller söker vård samt att män och kvinnor visar olika vårdsökande beteende vid 

psykisk ohälsa (Folkhälsoguiden, 2017).  

De långsiktiga effekterna av utbrändhet är riskerna för annan morbiditet med förhöjd mortalitet. 

Forskning visar samband mellan utbrändhet och risk att drabbas av diabetes (Golden, 2007), 

kardiovaskulär sjukdom (Kivimäki, Virtanen, Elovaino, Kouvonen, Väänänen & Vahtera, 2007) 

eller stroke (Jood, Redfors, Rosengren, Blomstrand & Jern, 2009). Senare forskning har också 

identifierat permanenta skador på hjärnan som sätts i samband med utbrändhet och påföljande 

hjärntrötthet och kraftigt begränsad livskvalitet (Sandström, 2010). 

2.3 Kostnader 

Det är svårt att uppskatta och beräkna alla konsekvenser av stressrelaterad ohälsa eller utbrändhet. 

Beräkningar belyser kostnader för trygghetssystem, kostnader för vård av patienter och närstående 



C-uppsats, VT 2018  Edlund Berg & Hald Göthberg 

 

sid 5 av 25 

samt produktionsbortfall. Det är när symptom leder till begränsad arbetsförmåga som 

produktionsbortfallet påverkas. Närstående till individer med psykisk ohälsa påverkas också och 

står för ytterligare produktionsbortfall (Försäkringskassan, 2014). För företagen beräknas 

kostnader i real- och humankapital. På individnivå innebär stressrelaterad ohälsa och utbrändhet 

av den grad att arbetsförmåga påverkas negativt, begränsat ekonomiskt utrymme och nedsatt 

livskvalitet samt risk för isolering eller andra sociala konsekvenser (Stefansson, 2006). 

Enligt beräkningar och uppskattningar för EU och dessas kostnader för arbetsrelaterad stress 

uppges summan 20 miljarder euro (Levi, 2000). Äldre metoder för beräkningar på landsnivå uppger 

nivåer på 5–10 % av BNP (Cooper, 1996). Kostnadsuppgifter avseende stressrelaterad ohälsa på 

EU-nivå varierar stort och jämförs sällan beroende på beräkningsunderlagens varierade kvalitet 

(Eurofound & EU-OSHA, 2014). 

Stressrelaterad ohälsa och utbrändhet utgör en signifikant riskfaktor för längre tids sjukfrånvaro, 

dvs. frånvaro som överstiger 28 dagar (Försäkringskassan, 2014). Samhällskostnaderna för 

arbetsbetingad långtidssjukskrivning i Sverige beräknas uppgå till 26 MK SEK, varav den 

stressrelaterade ohälsan uppskattas stå för minst 35 %. Den samhällsekonomiska kostnaden för 

den stressrelaterade ohälsa som är kopplad till faktorer i arbetslivet, skulle då bli drygt 8 MK SEK 

i form av produktionsbortfall (Ds 2001:28). Omfattning, utveckling och ökning över tid i antal fall 

med psykisk ohälsa och stressrelaterade diagnoser är negativt utmärkande och medför allvarliga 

konsekvenser för samhällsekonomin (SCB, 2016a).  

2.4 Arbetsmiljö och psykosociala riskfaktorer 

Psykisk ohälsa betraktas av Rydén och Stenström (2015) som tredje generationens 

folkhälsosjukdom, efter infektionssjukdomar och kroniska sjukdomar, baserat på Borgenhammars 

(1993) och Hjorts (1985) texter. Samtidigt som sammanlagda ohälsotal och den självupplevda 

hälsan är sämre för kvinnor, är kvinnors livslängd längre än hos män, vilket påvisar någon form av 

paradox (Rydén & Stenström, 2015). 

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska enligt nationella föreskrifter bedrivas på alla arbetsplatser med 

fler än 10 anställda (AFS 2001:1). I Sverige är sedan 2016 föreskrifterna uppdaterade och anpassade 

till dagens arbetsliv och förtydligar ansvaret för den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. 

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar och är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan 
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risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara känna till vilka risker som kan finnas, utan 

också veta hur man undviker dessa (AFS 2015:4). 

Det finns omfattande vetenskapligt stöd inom forskningen för riskfaktorer i samband med 

arbetsmiljö och stress. Bland dessa lyfts främst psykosociala, arbetsmiljö-, organisations- och 

arbetsmarknadsfaktorer, institutionella samt individuella faktorer fram (Godin, Kittel, Coppieters 

& Siegrist, 2005; Kivimäki et al. 2003; Ylipaavalniemi, Kivimäki, Elovainio, Virtanen, Keltikangas-

Järvinen & Vahtera, 2007; Statens Folkhälsoinstitut, 2011; Arbetsmiljöverket, 2016). Skillnaden 

mellan organisatoriska och psykosociala faktorer är dock inte helt tydlig. Förutsättningar i 

organisationen, dynamik och strukturer utgör delvis ramverket för den psykosociala arbetsmiljön 

som påverkar exponeringen för stress (Friis Andersen & Brinkman, 2015). 

Exempel på psykosociala faktorer på arbetsplatsen är kultur, värderingar, beteenden och hur 

människor samspelar. Det kan också vara ledarskap, utrymme för rättvisa och jämställdhet i 

organisationen, hierarkier och strukturer liksom arbetets förutsägbarhet (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Psykosocial arbetsmiljö avser också individens upplevelse av arbetssituation, trivsel, trygghet 

och psykisk hälsa på arbetsplatsen.  

Studier i Sverige avseende hälsa i arbetslivet har visat på genusskillnader, där kvinnor som grupp i 

arbetsför ålder uppmärksammats ha en generellt sämre hälsa än män (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). En holländsk studie presenterar evidens för att exponering, upplevelse och effekter för risker 

i arbetsmiljön skiljer sig åt för män och kvinnor (Messing et al., 2003). En annan holländsk studie 

åskådliggör hur könsdiskriminering på arbetsplatsen i sig är en källa till stress och kan orsaka brist 

på socialt stöd för kvinnor, vilket i sig är en riskfaktor för utbrändhet. Kvinnor möter dessutom 

fler negativa attityder kopplat till genus, har både färre och mindre effektiva professionella nätverk, 

har större ansvar för hemarbetet och lägger mer tid per dygn på oavlönat arbete (de Boer, 2006).  

I såväl nationell som internationell forskning om utbrändhet beskrivs organisatorisk och 

psykosocial arbetsmiljö med termer som organisationell rättvisa, ledarskap, närvaro av konflikter 

och lösning av konflikter, anställningsform, arbetsgivare, känsla av delaktighet, kontroll och 

möjlighet att påverka, rimlig arbetsbelastning, belöning i relation till arbetsinsats, konflikt mellan 

olika roller samt förekomst av socialt stöd och livshändelser (Kinsten, Magnusson Hanson, Hyde, 

Oxenstierna, Westerlund & Theorell, 2007; Statens folkhälsoinstitut, 2011). 
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2.5 Genus och Hälsa 

Studier i Sverige avseende arbetsliv och arbetsmiljö åskådliggör hälsoskillnader mellan könen, där 

kvinnor som grupp i arbetsför ålder har en generellt sämre hälsa än män (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). Skillnaderna förklaras bl.a. av svensk arbetsmarknads könssegregering. Könssegregering på 

arbetsmarknaden kan beskrivas på två sätt - vertikal eller horisontell. Vertikal innebär att något 

genus är underrepresenterat på hierarkiska positioner, t.ex. på chefspositioner (Ellingsæter, 2014). 

Organisatoriska strukturer och position i hierarki är kopplat till möjlighet att påverka verksamheten, 

den egna utvecklingen, inflytande över den egna arbetssituationen, flexibla arbetstider och att 

kunna förena arbete med fritid eller familj (Siegrist & Marmot, 2004; Brülde, 2011; Nelson & Burke, 

2002).  

Horisontell könssegregering avser att genusgrupper är ojämnt fördelade över olika sektorer, som 

den privata eller offentliga sektorn. Sektorer och hierarkier på den svenska arbetsmarknaden 

innebär variationer i arbetsvillkor mellan kvinnor och män och kopplas till arbets- och 

hälsorelaterade utfall (SCB, 2016b). 

Andra riskfaktorer som kopplas till genus och utbrändhet är att kvinnor vid självskattning av hälsa 

uppger fler stressorer i kombination med sämre möjlighet till avkoppling mellan utförda arbetspass 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

2.6 Problemformulering 

Den negativa utvecklingen av hälsostatistik för kvinnors arbetsrelaterade hälsa påvisar 

angelägenhetsgraden av att arbeta med hållbart arbetsliv. Utbrändhet utgör i sig en riskfaktor för 

den som drabbas att utestängas från arbetsmarknaden. Med epidemiologiska data som visar att 

kvinnor är en särskilt utsatt grupp för diagnosen, riskerar utbrändhet att påverka kvinnors position 

på arbetsmarknaden negativt (Försäkringskassan, 2016). Nationella samt internationella 

styrdokument understryker det samhälleliga ansvaret för att ta frågorna om jämställdhet på allvar 

(SFS 2013:1020; FN, u.å.). Hälsoekonomiskt, med höga kostnader för den enskilde individen och 

för samhället i stort, är detta ett angeläget folkhälsoproblem.  

2.7 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att identifiera vilka interventioner som enligt forskning är effektiva 

mot utbrändhet på olika nivåer samt beskriva relevanta arbetsrelaterade psykosociala faktorer. 

Fokusgrupp är kvinnor i åldern 18–64 år.   
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3. METOD 

Den systematiska litteraturstudien är en design, som karaktäriseras av en explicit genomgång av 

befintlig litteratur inom det valda forskningsområdet och har tillämpats för att motverka det som 

Bryman kallar “forskarens egna skevheter” (2011, s. 102) samt minimera slump och godtycklighet, 

dvs. “bias”. Roséns process för systematiska litteraturstudier bidrar till att rapporten kan ses som 

en sammanfattning av förekommande interventioners och påverkansfaktorers evidens i samband 

med utbrändhet i arbetslivet (2017).  

Problemformuleringen och syftet gav möjlighet att använda både kvantitativa och kvalitativa 

studier i underlaget. Kvantitativa och kvalitativa studier gav statistiskt stöd för interventioners 

effektivitet och gav möjlighet att påvisa samband mellan olika faktorer. Kombinationen gav också 

beskrivningar av arbetsplatsen som ledarskaps-, organisations- och psykosocial miljö för att förstå 

kontexten runt utbrändhet. 

3.1 Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en allmän litteraturstudie i databaserna PubMed, Medline (Ebsco) och Scopus 

vilka valdes baserat på respektive databas ämnesområden, med syfte att samla fakta och underlag 

för rapportens inledning och bakgrund. Relevanta ämnesområden bedömdes vara biomedicin, 

hälso- och vårdvetenskap, kognitiv neurovetenskap, psykologi, sociologi och socialpsykologi. 

Sökprocessen för den systematiska litteraturstudien gjordes i PubMed och resulterade inledningsvis 

i flera tusen träffar. För att undvika urvalsbias och för att få tillgång till fler studier i fulltextformat, 

genomfördes också parallella sökningar i högskolebibliotekets ämnesövergripande databas 

WorldCat Discovery. Den breda sökningen avsåg att fånga upp flera perspektiv för att stärka 

rapportens thickness.  

3.2 Kodord och MeSH-tags 

Efter en stegvis process identifierades sökord som gav mer relevanta träffar och när den 

preliminära litteraturgenomgången av såväl original- som grå litteratur om stressrelaterad ohälsa i 

arbetslivet var genomförd, avgränsades och preciserades studiefrågan.  

Med hjälp av flera artiklar med relevant innehåll identifierades ett mer avgränsat kodordsutbud och 

MeSH-tags. Sökord som användes var: Stress OR Burnout OR (professional burnout) OR 

Workload OR (work stress) OR (occupational stress) AND reduction OR prevention AND 
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intervention AND program. Olika kombinationer av dessa sökord samt AND alternativt OR 

användes vid flera sökningar. 

3.3 Urval 

3.3.1 Inklusionskriterier 

För att säkerställa ett enhetligt underlag skapades ett filter avseende engelska publikationer utifrån 

inklusionskriterier. Studier skulle ha undersökt psykosociala faktorer i anslutning till arbetsmiljön 

eller motsvarande för symptom på utbrändhet. Studierna skulle vara relevanta för svenska villkor 

och granskningen begränsades till studier från OECD-länder, företrädesvis från Europa och 

Nordamerika. Publiceringsperioden 2008 – 2018 baserades på Aronsson et al. (2017), och 

antagandet att villkoren i arbetslivet och normer om förhållningssätt till arbetet har förändrats så 

mycket under de senaste 25 åren att äldre studiers externa validitet och relevans kan ifrågasättas i 

nutid. Studier där kvinnor eller både män och kvinnor ingick inkluderades. Studiepopulationerna 

skulle vara i arbetsför ålder, dvs. 18-64 år. Informanter i artiklarna kunde vara utbrända eller 

definierade som potentiell riskgrupp för utbrändhet. Artiklar om interventioner inkluderades 

liksom studier med syfte att dokumentera faktorer där korrelation med utbrändhet bekräftades. 

Artiklar med en studiedesign där jämförbar fallkontrolldesign tillämpades bedömde utfall efter 

intervention minst en gång. Randomiserad rekrytering till studiegrupper prioriterades. Artiklarna 

kontrollerades manuellt för Peer Review i databasen Ulrich's Periodicals Directory (u.å.). Då 

dubbletter av studier identifierades inkluderades den senast publicerade publikationen. När flera 

studier identifierades med liknande insatser, t.ex. yoga eller meditation, var fokus att uppnå en 

thickness i studien, dvs. att täcka in så många olika discipliner och interventioner som möjligt med 

positiv effekt på utbrändhet. Det förekom att studier bland vårdpersonal valdes bort för att kunna 

täcka in fler yrkesgrupper. Studier över rehabiliteringsinsatser inkluderades om de påtalade 

insatsens hälsofrämjande och förebyggande potential. 

Målet var ett underlag med 20-30 artiklar. I träfflistor gjordes ett första urval av studier baserat på 

genomgång av Titlar. Där Titlarna stämde överens med rapportens syfte lästes Abstract. Efter 

genomgång av Abstract, översiktlästes artiklar som bedömts relevanta. Slutgiltigt urval gjordes 

därefter vid djupläsning, där studiers innehåll kontrollerades mot syftet och inklusionskriterierna 

(Fig. 1). 
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Ett gemensamt dokument med sökningar upprättades och såväl sökningar som träffar gicks 

igenom för gemensamma beslut om vilka studier som skulle inkluderas. Samtliga inkluderade 

artiklar dokumenterades med sökord, datum, antal träffar och relevanta träffar.  

3.3.2 Kvalitetsgranskning 

Samtliga artiklar har bedömts avseende vetenskaplig kvalitet, reliabilitet, validitet och trovärdighet. 

Detta har gjorts med hjälp av checklistor från Casp (u.å.) för de kvantitativa studierna och Malterud 

(2014) för de kvalitativa. 

 

  

Fig. 1 Flödesschema över processen för artikelurval 
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3.4 Databearbetning och Analys 

Vid databearbetningen tillämpades en kvalitativ innehålls- och dataanalys för sekundärdata 

(Bryman, 2011) med möjlighet att skapa kodningsschema och göra en tematisk indelning av 

resultatet. Underlaget kategoriserades i två huvudgrupper: Interventionsstudier respektive 

Observationsstudier. Kodningsschemat skapades i ett gemensamt Exceldokument för ifyllnad om 

studiepopulationers karaktäristik, yrkes- och sektorstillhörighet, preventionsnivå, mätmetoder, 

interventionsinnehåll och effekter, förekommande risk- och preventionsfaktorer i den psykosociala 

arbetsmiljön samt eventuella genusskillnader i utfallet. De 26 studierna delades jämnt mellan 

författarna för transkribering och registrering. Därefter diskuterades gemensamt varje artikels 

registrering för att säkerställa samsyn om dess innehåll.  

När de 26 artiklarnas resultat sammanställts utmärkte sig kodningsgrupperna ”mätmetod”, 

”påverkansnivå”, ”betydande psykosociala faktorer” samt ”insatsers huvudsakliga innehåll” från 

annat utfall. Dessa grupper döptes till teman efter gemensam tolkning och diskussion: Metoder för 

att bedöma utbrändhet och stress, Skillnader i psykosociala faktorers betydelse, Olika insatser och positiva effekter 

samt Interventioners påverkansnivåer och målgrupper. 

3.5 Etiska överväganden 

Samtliga inkluderade studier granskades avseende eventuella intressekonflikter, liksom behov av 

eller genomförd etisk prövning. Alla studier uppgav etiska tillstånd i linje med 

Helsingforsdeklarationen då detta krävdes (WMA, 2013).  

Rapporten som är en sekundärstudie baseras på vetenskapliga originalartiklar och annan 

vetenskaplig litteratur. Statistiskt material inhämtades från offentliga handlingar vid statliga 

myndigheter där personuppgifter och koppling till informanter redan avkodats före publicering.  

Referenshantering tillämpades enligt praxis för American Psychological Association (APA, 2010) 

med syfte att tydliggöra källor och att inte plagiera eller använda andras material på ett oetiskt sätt. 
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4. RESULTAT 
4.1 Sökresultat  

I den systematiska sökprocessen identifierades 1145 studier (Fig. 1). Relevanta artiklar bedömdes 

baserat på genomgång av 1145 Titlar, 381 Abstracts, 95 Screenade artiklar, dvs. delvis genomgång 

av sektioner som inledning, resultat och/eller diskussion och 42 fulltextartiklar. Slutligen 

inkluderades 26 studier (Fig. 1), som motsvarade studiens syfte och inklusionskriterier. Av dessa 

var 16 från Sverige, 2 från övriga nordiska länder, 5 från Europa och 3 från övriga OECD-länder. 

Samtliga inkluderade artiklar redovisas i Tabell 1 och Tabell 2 (se sid. 14). 

4.2 Sammanfattning huvudsakliga fynd 

Statistiskt signifikanta korrelationsmått visade att olika psykosociala faktorer associerades med 

utbrändhet för män respektive kvinnor. Liknande tendens syntes bland preventionsfaktorer. 

Kvinnor exponerades för fler risker i arbetsmiljön än män och hade enligt resultatet inte samma 

tillgång till preventionsfaktorer. Kvinnliga chefer hade mindre utrymme för påverkan och 

inflytande jämfört med manliga chefskollegor på samma hierarkiska nivå, hade i högre grad 

villkorad självkänsla och uppvisade oftare fler depressiva symptom. Brist på chefsstöd var den 

supportkälla med störst betydelse för utveckling av utbrändhet hos män. Närvaro av chefsstöd 

hade en mer betydande roll för kvinnor som supportkälla och friskfaktor. Kvinnor hade större 

tillgång till emotionellt stöd via privata nätverk medan män utvecklade sina professionella nätverk 

i högre grad.  

 

Det förekom 18 olika mätmetoder för att mäta utbrändhet. Dessa följde olika och inte alltid samma 

variabler samt redovisade mätnivåerna med olika måttskalor. Multipla insatser testades i de olika 

studierna som webbaserad KBT, mindfulness, yoga, trädgårdsterapi, stresshantering, meditation, 

qigong, samtal- och coachning samt fysisk aktivitet. Oberoende av interventionsinnehåll och längd 

redovisades signifikanta sambandmått med reduktions-/preventionseffekt på utbrändhet. Tertiära 

interventioner riktades i huvudsak till individnivå. Utbrändhet förekom inom flera yrkesgrupper. 

Få studier analyserade endast tjänstemän eller privat sektor. Vissa påverkansfaktorer för utbrändhet 

eller s.k. stressorer förekom mer i vissa yrken, t.ex. vid arbete “med människor” eller där högre 

emotionella krav förekom.  
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Tabell 1

Karakteristik 

Studie Tidskrift Premisser Deltagare Exclusion 

kriterie

Utbrändhets- 

/ Utfallsmått

Intervention / faktor att 

studera

Resultat: samband Bortfall

Blom (2012) SE; * Work Villkorad självkänsla, stressorer i 

arbetsmiljön och utbrändhet 

Tillsvidareanställda män och 

kvinnor, KM

2121; 1130 

kvinnor, 991 

män; Ålder: 20-65 

år

Arbetslösa PBM, PBSE; 

PBM

Självkänsla, stressorer i 

arbete och privatliv

Stark negativ korrelation mellan villkorad självkänsla och 

utbrändhet starkare för kvinnor än män, fler stressorer för 

kvinnor än män

14,00%

Evolahti et al. 

(2013) SE; *E

Journal of 

Women's Health

Tvärsnittstudie: yrkesverksamma, 

medelålders kvinnor i urbana 

miljöer följdes under 9 år; KM

T1: 142; T2 136; 

T3 118, Ålder 49-

53 år

Akuta/kronisk

a sjukdomar: 

CVD, diabetes, 

cancer

SMBQ; SMBQ Krav-kontroll, support, 

sömn, depression-ångest, 

livsstress, SOC,

6 olika utvecklingsvägar identifierades för utbärndhet samband 

med förändringar i livsstress till följd av arbets, depression och 

sömnproblem

18,30%

Guest et al. (2011) 

US; *

Annals of 

Surgical 

Oncology

USA, Kirurger, Förhållningssätt 

till innehåll i interventioner; KM

97 NA MBI-HSS; MBI-

HSS, QOL

Organisationsfaktorer: 

kommunikation, schema, 

support, kända stressorer i 

privatliv, balans arb - 

familj

Pop önskar intervention m innehåll av fysisk aktivitet, 

nutritionskonsultion och social samvaro m kollegor - trots att de 

uttrycker att de strörsta stressorerna är konflikt mellan arbete o 

familjeliv, kommunikation med patienter och relationen till 

partner

27,00%

Hämmig (2017), 

CH; *E

SSM - Population 

Health

Större tvärsnittsstudie, blandad 

grupp yrke, kön, tjänstegrad, 

tjänstenivå; KM

5877; 3350 män, 

2527 kvinnor; 

Ålder:15-65 år

NA CBI; CBI Olika stödkällors 

betydelse för utbrändhet

Störst negativ korrelation mellan chefsstöd/brist på chefsstöd och 

utbrändhet

44%

Jonsdottir et al.  

(2010) SE; *E

Preventive 

Medicine

Prospektiv, tvärsnittsstudie, över 

relation mellan fysisk aktivitet o 

utbrändhet, Pop vård, omrorg o 

socialförsäkringsanst, kvinnor o 

män; KM

3114; 2694 

kvinnor, 420 

män; Ålder: 47 

år/49 år

<1 års 

anställning / 

<50% 

tjänstegrad

SMBQ; 

SMBQ, HAD

Fysisk aktivitet SMBQ↑, HAD↑, Fysisk aktivitet på fritiden minskar förekomst av 

utbrändhet

39%

Leiter et al. (2009) 

CA; *E

Canadian Family 

Physician

Läkare m >35h/v arbetstid, krav, 

kontroll rel utbrändhet; KM

2536; 836 

kvinnor: 1694 

män: 6 no 

gender?

<35h/v 

arbetstid

MBI-GS; 

organisationell

a faktorer

Hög arbetsbelöastning 

(tid), krav-kontroll

Arbetsbörda, värderingar och cynism korrelerar med utbrändhet; 

konfikt mellan egna o verksamhetens värderingar i högre grad för 

kvinnor än män

60%

Lundqvist et al. 

(2013) SE; *E

Journal of 

Occupational and

Environmental 

Medicine

Anställda vid 9 org: 4 kommun, 1 

industri, 2 statliga, 1 sjukhus, 1 

privat vårdaktör; KM

4096; 3659 SO, 

345 FM, 92 MM; 

Kvinnor 2703, 

män 1392 män, 

Ålder: 47,2 år

NA CBI; CBI Arbetsbelastning i relation 

till hierarkisk nivå

Underordnade - tillgång till mer support via kollegor högre 

utbrändhet jmfr chefer/mellanchefer. Chefer kunde i högre grad 

själva reglera arbetsbelastning, arbetsdag/tiden. Ingen skillnad 

mellan mellanchefer/chefer i utbrändhet

60%

Magnusson 

Hansson et al. 

(2008) SE; *E

Scandinavian 

Journal of Public 

Health

Män och kvinnor i arbete som 

deltagit i Arbetsmiljöstudie, 

blandade yrken o sektorer; KM

9214; Ålder: 16-64 

år

Sjukskrivna / 

tidigare 

sjukskrivna

MBI-GS; NA Krav - kontroll, socialt 

stöd, konflikter på

 arbetet (SWES), 

nedskärningar de senaste 2 

åren (SLOSH)

Lägre stressnivå = hög nivå social integration, fysisk aktivitet och 

nöjdhet med ekonomisk situation. Ej genusbundna utbrändhets-

faktorer. Skillnad mellan män/kvinnors sociala integration. Män 

låg högre.

NA

Norlund et al. 

(2010) SE; *E

BMC Public 

Health

Tvärsnittsstudie bas MONICA 

studien, repr. urval av hela 

befolkningen i arbete; KM

1000; 497 

kvinnor, 503 

män; Ålder: 25-64 

år

>65 år / 

arbetslös / 

sjukskriven

SMBQ; SMBQ Psykosociala 

arbetsfaktorer

Hög nivå av social integration, hög fysisk aktivitet och nöjdhet 

med ekonomisk situation = lägre stressnivå. Faktorer som 

associeras med utbrändhet är ej genusbundna. Skillnaden låg i 

män/kvinnors sociala integration där män låg högre.

28,40%
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forts. Tabell 1 - Karakteristik inkluderade observationsstudier i alfabetisk ordning efter första artikelförfattaren

Studie Tidskrift Premisser Deltagare Exclusion 

kriterie

Utbrändhets- 

/ Utfallsmått

Intervention / faktor att 

studera

Resultat: samband Bortfall

Nyberg et al. 

(2015) SE; *E

International 

Archives of 

Occupational and 

Environmental 

Health

Tvärsnittsstudie, data från 

SLOSH; KM

8514; Chefer: 602 

kvinnor / 906 

män. Icke-chefer: 

4174 kvinnor 

/2832 män 

NA MBI; NA Kön, psykosociala 

faktorer, arbete-

familjekonflikt, 

chefsroll/icke chefsroll

Risker för utbrändhet kvinnliga chefer: brist på inflytande, höga 

emotionella krav, fler depressionssymptom; manliga chefer: brist 

på support, konflikter med överordnade. Buffert: kvinnor har 

bättre ERI-balans. Förväntningar på genusroller spelar in. 

43,20%

Sandmark et al. 

(2010) SE; *E

BMC Public 

Health

Kvalitativ studie: kvinnliga 

tjänstemän, tjänstegrad 100% i 

Sthlm, Gbg, Mlm, >90 dgr 

sjukskrivn pga stressrelaterad 

diagnos el. depression., Lön >30 

000 SEK/mån; KM

16; samtliga 

kvinnor; Ålder: 

31-52 år

NA NA; NA Förståelse av handlingar 

och betydelser av 

upplevda erfarenheter

Privata och arbetsfaktorer påverkar, omorganisationer och dålig 

lönsamhet påverkar, dåligt ledarskap könsdiskriminering, saknade 

kollegial support, svårt att dra gränser, överpresterar

0%

Förkortningar: *E- Etikprövning anges; CBI - Copenhagen Burnout Inventory; HAD - Hospital Anxiety and Depression; KM - Korrelationsmått; MBI - Maslach Burnout Inventory (GS: General Survey, HSS: Human Service Survey); NA - Not 

Available; PBM - Pines Burnout Measure; PBSE - Performance Based Self Esteem Scale; QOL - Quality of Life; SMBQ - The Shirom-Melamed Burnout Questionary

Tabell 2

 Karakteristik inkluderade interventionsstudier i alfabetisk ordning efter första artikelförfattaren

Författare & 

publicering

Tidsskrift Premisser & Kontroll Deltagare Exclusion kriterie Utbrändhets- 

/ Utfallsmått

Intervention / faktor att studera Varaktighet Resultat: ↓; ↑; ↔ Bortfall

Brinkborg et al. 

(2011) SE; *E

Behaviour 

Research and 

Therapy

Socialarbetare, 

Stockholms Stad,

106, 94 kvinnor, 

12 män, Ålder: 44 

år

NO PSS, MBI, 

PBSE, DCSQ; 

PSS, MBI, 

PBSE, DCSQ

Interaktiva övningar: fysisk 

aktivitet, mindfulness, värderingar, 

stress, flexibilitet

8v: 4 x 3h IG, hög PSS: ↓, Lägre utbrändhetsnivå 

jmfr med CG. Statistiskt signifikant; IG 

↓, L låg PSS: marginellt lägre 

utbrändhetsnivå jmfr m CG, statistiskt 

signifikant

43%

Ekstedt et al. 

(2009) SE; *E

Biological 

Psychology

Tjänstemän, >3 mån 

sjukskrivning; RCT

23: 16 kvinnor, 7 

män; Ålder: 44

Pågående djupare 

depression/andra 

psykiatriska diagnoser, 

sömnapné o kraftig 

snarkning

SMBQ; SMBQ Sömn o KBT 6 mån: 15 x 45 

min

IG: SMBQ↑; CG: SMBQ↔ -

Elder et al. (2014) 

US; *E

The Permanente 

Journal

Lärare, män och kvinnor, 

4 mnd intervention; RCT

40 deltagare: 21 

kvinnor, 19 män 

Ålder IG: 33,68 

år, CG 38,6 år

NA MBI; MBI Transcendental meditation, 

avslappning ingår i meditation, 

fokus och inte dömande

18v.: 2x22 

min/dag

IG ↑ CG ↔ 10,00%

Eriksson et al. 

(2011) SE; *E

Canadian Journal 

of Occupational 

Therapy

Kvalitativ studie, 

bekvämlighetsurval av 

långtidssjukskrivna 

kvinnor, vistelse i 

skyddande miljö 

(växthus)

5: kvinnor, Ålder 

36-52 år

NA SMBQ; SMBQ Trädgård (KBT, mindfulness, 

avslappning, glädje, kyddande 

miljö) Accepterande atmosfär o 

Fångas upp i nuet

10v: 10x3h SMBQ: ↑ NA
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 Forts. Tabell 2 - karakteristik inkluderade interventionsstudier i alfabetisk ordning efter första artikelförfattaren

Författare & 

publicering

Tidsskrift Premisser & Kontroll Deltagare Exclusion kriterie Utbrändhets- 

/ Utfallsmått

Intervention / faktor att studera Varaktighet Resultat: ↓; ↑; ↔ Bortfall

Grensman et al. 

(2018); SE; *E

BMC 

Complementary 

and Alternative 

Medicine

Hel- el deltidssjukskrivna 

pga utbrändhet,

Blandad population avs. 

yrke, ålder, kön; RCT

94 deltagare, 84 

kvinnor + 10 

män; Ålder: 18-65 

år; IG1 26, IG2 27, 

IG3 27

Andra diagnoser, i 

arbete

SWED-QUAL; 

HRQoL

Traditional yoga; mindfulness 

KBT; KBT

20v; 3h/v 

instruktörsträning 

+

1,5h träning själv, 

3-4ggr/v, minst

7 h/v över fem 

dagar.

HRQoL↑ 14,90%

Isaksson Rø, 

Gude Thyssen & 

Aasland (2010) 

NO; *E

Patient Education 

and Counseling

Insats m boende på 

rehabcenter,sjukskötersko

r, män och kvinnor; RCT

Deltagare: 160; 

kvinnor: 155, 

män 5; Ålder 47,0 

år

NA MBI; MBI Stresshantering, avslappning, 

fysisk aktivitet, stöd-insatser, KBT,

1v MBI ↑, bättre resultat än CG 7%

Kähönen et al. 

(2012) SF; E*

Scandinavian 

Journal of 

Psychology

Anställda i offentlig 

verksamhet med 

utbrändhetssymptom

94; kvinnor 70, 

män 24, Ålder 33-

59 år

NA Bergen BI, 

SOC, OLQ

Dramaterapi el. Analytisk metod: 

KASAM (SOC) via KBT

8 mån: 2 ggr/mån 

heldag

IG:1↑; IG:2↑: CG ↔ Långsammare 

process i Analytiska gruppen, dock 

bättre långtidseffekt

?

Mehring et 

al. (2016) D; *E

Journal of 

Medical Internet 

Research

Webbaserad, erb. i 

primärvården till 

stressriskgrupp; RCT

93 deltagare: IG 

40, CG53

<18 år, annan/tidigare 

psykiatrisk diagnos, 

språk, saknade internet

PSQ; PSQ Webbaserad coaching med 

automatiska påminnelser o 

textmeddelanden

12v PSQ: ↑; IG/CG ↔ 62,50%

Peterson et al. 

(2008) SE; *E

Journal of 

Advanced 

Nursing

Anställda i ett landsting, 

med utbrändhetsskattad 

hälsa, Yrkesgrupper: VO, 

service

HR, administratörer, 

lärare och tekniker. I 

huvudsak kvinnor; RCT

151; IG 51, CG 

80; Ålder: IG: 

52,7; CG 50,7 år 

IG: 49 kvinnor / 

2 män CH: 67 

kvinnor / 13 

män

Lägre resultat på OLBI 

1,2 o 3'e percentilen

OLBI, HAD; 

OLBI, HAD

Reflektion och support i grupp, 

m avslappningsinnehåll o fokus 

på lösningar och förebyggande: 

kombination top-down o bottom-

up

2h/v X 10 v + IG ↑ CG ↔ 15,20%

Sahlin et al. (2014) 

SE; *E

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health

Natur- och 

trädgårdsterapi; 

intervention för 

stressriskgrupp kvinnor,

33 deltagare anställda > 25% 

sjukskrivning vid start

+ personer med 

gångsvårigheter

SMBQ; 

SMBQ, WAI

Naturterapi: avslappning, 

mindfulness, stressutb. KBT, 

sömn, målning

12v, 2x3h/v SMBQ↑ 13,20%

Schelvis et al. 

(2013) NL; *E

BMC Public 

Health

Yrkesutbildning för 

anställda på 2 olika skolor 

i NL; RCT

600 deltagare; IG 

300, CG 300

Lärare som arbetar med 

fortbildning av vuxna

MBI-GS; MBI-

GS, 

organisationell

a faktorer

Bottom-up-intervention på 

organisationsnivå, intervention på 

primär nivå

18 mån. NA. För kort tid NA
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 Forts. Tabell 2 - karakteristik inkluderade interventionsstudier i alfabetisk ordning efter första artikelförfattaren

Författare & 

publicering

Tidsskrift Premisser & Kontroll Deltagare Exclusion kriterie Utbrändhets- 

/ Utfallsmått

Intervention / faktor att studera Varaktighet Resultat: ↓; ↑; ↔ Bortfall

Stenlund et al. 

(2007) SE; *E

Scandinavian 

Journal of Public 

Health

Representativt urval av 

Västerbottningar jmfr 

med IG; RCT

136: 96 kvinnor, 

40 män, Ålder 25-

55 år

Andra diagnoser i 

konflikt med studien, 

Arbetslöshet >2år, 

Substansmissbruk, 

Deltar i eller avser att 

delta i annan terapi, 

deltar i annan studie

SMBQ; 

SMBQ, 

Karolinska 

Sleep 

Questionnarie, 

Social Suppor

KBT: Sömn, Support, Upplevd 

ekonomi, Arbetstyp o belastning, 

stress, arbetsbörda, hemarbete,

52v Kvinnor: större sömnrubbningar, 

arbetar i högre grad med människor, 

lägre jobbkontroll mer hushållsarbete 

än män. Är i högre grad arbetslösa 

jämfört med kvinnor i Sverige. Män 

arbetar mer övertid. Utbrända kvinnor 

har lägre emotionellt stöd o 

nätverkssupport än genomstnittlig 

population. Utbrända män har sämre 

socialt nätverk, emotionell support, 

jobbar "med data" och är arbetslösa 

andra typer av jobb jämfört med män i 

13,90%

Stenlund et al. 

(2012) SE; *E

Journal of 

Rehabilitation 

Medicine

3-årig uppföljning av 

Utbrända, >25% 

sjukskrivning,

107: 78 kvinnor, 

29 män

NA SMBQ, HAD; 

SMBQ, HAD

KBT i kombination m 

Qigong/Qigong: stresshantering, 

sömn, återhämtning, kroppsbalans

30 x 3h (1 år) IG1: ↑ psykisk återhämtn, ↓ 

sjukfrånvaro, ↓ medicin IG2: ↑ psykisk 

återhämtn, ↓ sjukfrånvaro, ↓ medicin. 

SKillnad mellan IG1/IG2: bättre resultat 

i IG1, särskilt medicinering

9,30%

Stier-Jarmer et 

al. (2016) D; *E

Deutsches 

Arzteblatt 

International

Insats m boende på 

rehabcenter, i huvudsak 

anställda, blandade yrken, 

män och kvinnor; RCT

88 deltagare: IG: 

43 CH: 45 Ålder 

50,85 år 

Kvinnor:67 Män: 

21

Medverkan i annan 

behandling

MBI-GS, PSQ; 

MBI-GS, PSQ, 

WHO-5

Stresshantering, avslappning, 

fysisk aktivitet, stöd-insatser, KBT,

3v IG ↑ CG ↔ 0,00%

Unterbrink et 

al. (2012) D; *E

International 

Archives of 

Occupationa and 

Environmental 

Health

Manualbaserad 

intervention; yrkesgrupp 

lärare; RCT

337 deltagare 

baseline; IG 92; 

CG1 117: CG2: 

612

NA MBI, ERI; SCL, 

MBI, ERI

Manualbaserad: stresskunskap, 

yrkesidentitet, avslappning, samtal, 

attityder, relation elev/förälder, 

kollegialsupport

10 mån: 10x 90 

min. 1gng/mån

MBI↑; ERI↑ 24,60%

Förkortningar: *E- Etikprövning anges; Bergen BI - Bergen Burnout Inventory; DCSQ - Demande Controle Support Questionnaire; ERI - Effort Reward Imbalence; HAD - Hospital Anxiety and Depression; HRQoL - Health Related Quality 

of Life; MBI - Maslach Burnout Inventory (GS: General Survey, HSS: Human Service Survey); NA - Not Available; OLBI-S - Oldenburg Burnout Inventory Survey; OLQ - Orientation to Life Questionnaire; PBSE-Scale - Performance Based 

Self Esteem Scale; PSQ - Percieved Stress Questionnaire; PSS - Perceived Stress Scale; SCL - Symptom Check List for Depression; SMBQ - The Shirom-Melamed Burnout Questionary; SOC - Changes in sense of coherence; SWED-QUAL - 

The Swedish Health-Related Quality of Life Survey; WAI - Work Ability Index; WHO-5 - World Health Organization 5-item Well-Being Index
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4.3 Tema I – interventioners påverkansnivåer och målgrupper 

Underlagets insatser och påverkansfaktorer, i fråga om när i tiden de avsåg att påverka samt på 

vilken nivå påverkan skedde, dvs. individ, grupp eller samhällsnivå varierade stort. Utav de 15 

interventionsstudierna var det 12 insatser som primärt riktades mot individnivå dvs. med syftet 

beteendeförändringar.  

Underlaget täckte insatser på primär, sekundär och tertiär nivå, där insatser på tertiär nivå 

dominerade. Insatserna i interventionsstudierna genomfördes på intrapersonell, interpersonell eller 

samhällsnivå där intrapersonell nivå dominerade.  

Observationsstudierna redovisade samband mellan organisationella och individuella faktorer med 

utbrändhet. Majoriteten av artiklarna fann flera faktorer med starka samband till utbrändhet som 

låg utanför individens kontroll i den psykosociala miljön. Det var studiepopulationers upplevelse 

som diskuterades, inte faktiska förhållanden som delvis styrdes av ledarskap, lagar, avtal om 

arbetsvillkor och genusroller.  

Studierna avseende både interventioner och observationer genomfördes i olika yrkesgrupper. 

Förekommande yrkesgrupper var vårdyrken, lärare, blandade yrkesgrupper och tjänstemän. I 

blandade yrkesgrupper ingick i någon studie enbart offentligt anställda (tekniker, administrativ 

personal, omsorgspersonal m.fl.) och studier där yrkestillhörighet inte var klart definierad. 

61 % av studierna analyserade populationer och data från Blandade yrkesgrupper medan 39 % forskade 

utifrån ett specifikt arbets- och sektorsperspektiv. Merparten av studiepopulationerna bestod av 

både män och kvinnor. Undantaget var fem studier som antingen haft som syfte att enbart studera 

kvinnor som grupp eller där antalet män varit för få för att generera tillförlitliga statistiska data. 

4.4 Tema II – skillnader i psykosociala faktorers betydelse  

Resultatet samlade vilka psykosociala faktorer som visade starkare korrelation med utbrändhet eller 

återhämtning vid utbrändhet (Tabell 3 & Tabell 4). Olika psykosociala faktorer korrelerade i olika 

grad med utbrändhet för män respektive kvinnor visade Nyberg, Leineweber och Magnusson 

Hanson (2015), Blom (2012) samt Leiter, Frank och Matheson (2009). Norlund, Reuterwall, Höög, 

Lindahl, Janlert och Slunga Birgander (2010) samt Magnusson Hansson, Theorell, Oxenstierna, 

Hyde och Westerlund (2008) kunde inte identifiera signifikanta genusbundna fynd att associera 

med utbrändhet. 

Psykosociala faktorer som klassades som stressorer, dvs. som förknippades med förhöjd risk för 

utbrändhet förekom i högre grad inom yrken där arbetsuppgifterna genomfördes “med människor” 
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än “med saker” enligt Stenlund, Ahlgren, Lindahl, Burell, Knutsson, Stegmyr och Slunga Birgander 

(2007) (Tabell 3). På kvinnodominerade arbetsplatser var det vanligare med låg jobbkontroll och 

höga krav vilket baserades på individens upplevelse av stressorer kopplade till krav och kontroll 

(Stenlund et al., 2007). Artiklarna i underlaget var inte identiska avseende vilka eller antalet faktorer 

som studerades och vissa faktorer studerades i fler studier (Fig. 2). Den samlade bilden av 

observationsstudier visade de mest centrala psykosociala arbetsmiljöfaktorerna för utveckling av 

utbrändhet: Krav-Kontroll-Support och Inflytande över arbetsinnehåll. Observationsstudierna skiljde sig 

från interventionsstudierna då slutsatserna främst baserades på korrelationsmått.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Större preventionsfaktorer mot utbrändhet i psykosocial arbetsmiljö för kvinnor och män 

 

Fig. 2 Psykosociala faktorer med samband till utbrändhet för kvinnor och män 

 

STÖRRE 

PREVENTIONSFAKTORER FÖR 

KVINNOR

STÖRRE 

PREVENTIONSFAKTORER FÖR 

MÄN

LIKVÄRDIGA 

PREVENTIONSFAKTORER 

KVINNOR/MÄN

Jämställda arbetsplatser Högt socialt stöd – kollegor Rättvisa organisationer

Högt emotionellt stöd – privat Hög nivå av social integration Kollegialt stöd

Högt socialt stöd – chef Nöjdhet med ekonomisk situation Fysisk aktivitet >2 ggr/v (hög intensitet)   

Hög kontroll Kunna reglera arbetstider

Kunna reglera arbetsbelastning

Inflytande och Påverkansutrymme

Balans mellan arbete och familj



 

sid 19 av 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Tema III – multipla metoder för att bedöma utbrändhet och stress 

I de 26 studierna förekom 18 olika metoder för att mäta utbrändhet och stressrelaterad ohälsa. 11 

studier tillämpade parallella metoder, 15 använde en enskild metod och 1 studie mätte inte utbrändhet 

däremot hade individerna i studiepopulationen fått diagnosen utbrändhet tidigare (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 Betydande riskfaktorer för utbrändhet i psykosocial arbetsmiljö för kvinnor och män 

 

Förkortningar: Bergen BI - Bergen Burnout Inventory; CBI - Copenhagen Burnout Inventory; DCSQ - 
Demand Control Support Questionnaire; ERI - Effort Reward Imbalance;  HAD - Hospital and Anxiety and 
Depression; MBI - Maslach Burnout Inventory; OLBI - Oldenburg Burnout Inventory; PBSE - Performed 
Based Self Esteem Scale; PBM - Pines Burnout Measure; PSQ - Perceived Stress Questionnaire; PSS - 
Perceived Stress Scale; SMBQ - The Shirom-Melamed Burnout Questionnaire 
 
Fig. 3 Förekommande metoder för mätning av utbrändhet i antal 

 

STÖRRE RISKFAKTORER FÖR 

KVINNOR

STÖRRE RISKFAKTORER FÖR 

MÄN

LIKVÄRDIGA RISKFAKTORER 

KVINNOR/MÄN

Höga emotionella krav Bristande socialt stöd – chef Livsstress (händelser i livet)

Sömnproblem Konflikter med överordnade Omorganisation på arbetsplats

Yrken ”med människor” Obalans belöning / ansträngning Låg fysisk aktivitet

Obalans arbete / familj Yrken ”med data” Höga krav / Låg kontroll

Värderingskonflikter Lågt socialt stöd – privat

Bristande stöd kollegor   

Varierande arbetstider   

Mängd stressorer   

Villkorad självkänsla   

Socioekonomisk position   

Överprestation (svårt att dra gränser)   

Könsnormer och förväntningar 

Könsdiskriminering 

Prestationsbaserad självkänsla 
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4.6 Tema IV – olika insatser och positiva effekter 

15 av 26 artiklar i underlaget utgjordes av studier med syfte att identifiera interventioners effekter. 

11 av artiklarna var observationsstudier med syfte att analysera eventuella korrelationer mellan 

utbrändhet och faktorer för att identifiera risk- och preventionsfaktorer. Merparten av 

interventionerna genomfördes med multidisciplinära inslag, därav mängden discipliner i Figur 4. 

Endast fyra insatser byggde på en enskild disciplin dvs. ett huvudsakligt innehåll som t.ex. enbart 

Qigong. Det vanligaste innehållet i en intervention var kognitiv beteendeterapi (KBT) följt av 

samtal/coachning och fysisk aktivitet (Fig. 4). Samtliga interventionsstudier visade positiva effekter 

med hälsoförbättring och lägre utbrändhetsnivåer, oberoende av insatsinnehållet och 

interventionens tidsramar, med statistiskt signifikanta resultat. Resultatens varaktighet varierade 

men gemensamt för samtliga studier var att det positiva resultatet avtog över tid men stabiliserades, 

vilket betraktades som en positiv effekt. Interventionernas relativa effektivitet bedömdes inte i 

studien, pga. mängden olika mätmetoder, varierande populationer och olika nivåer av utbrändhet. 

Detta låg bortom uppgiftens omfattning. 

En holländsk studie följde och utvärderade en ”bottom up”-intervention där processer på en 

arbetsplats förändrades och utvecklades i samverkan med medarbetarna. Interventionen följdes 

under 18 mån. som ansågs vara för kort tid för att utvärdera effekterna med argumentet att 

processer som bygger på delaktighet, påverkan och kognitiva beteendeförändringar tar längre tid. 

Observationsstudierna innehöll insatser eller faktorer i processer, och studerade korrelation mellan 

en eller flera variabler och utbrändhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 4 Innehåll/disciplin i interventionerna, antal gånger innehållet förekommer i studieunderlaget 
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5. DISKUSSION 
5.1 Metoddiskussion 

Den systematiska litteraturstudiens styrka ligger i den stora mängden information och dess 

översiktlighet inom ett område. Metodens svaghet är risken för felaktiga slutsatser om 

datainsamlingen inte skett slumpvist (Bryman, 2011). Den systematiska litteraturstudien var lämplig 

som metod i sig för syftet. Däremot tillåter inte metoden att undersöka interventioners 

effektivitetsgrad i relation till varandra som ligger utanför uppgiftens ramar och syfte.  

Inklusionskriterierna garanterar en viss objektivitet även om det var en utmaning att helt igenom 

förhålla sig neutral till varje artikelval. Sökprocessen pågick parallellt med enskild inläsning av 

artiklarna med efterföljande gemensam genomgång och jämförelse av såväl träffresultat som 

artiklars relevans. Inklusionskriterierna kan också ha påverkat resultatet så att andra framgångsrika 

interventioner eller faktorer med betydande påverkan för utbrändhet kan ha missats. Detta har 

dock beaktats och samtliga studier omfattar innehåll där det finns ett omfattande evidensunderlag 

i tidigare forskning.  

Litteraturstudien som metod och tillämpade inklusionskriterier visar inte ett representativt urval av 

studier, därför är inte resultatet generaliserbart. 

5.1.2 Styrkor och begränsningar i studien 

Strategin att enbart söka artiklar i en databas med huvudsakligt medicinskt innehåll kan ha inneburit 

att artikelträffar med psykosociala vinklingar och det socialmedicinska perspektivet förbisetts. 

Inledningsvis var inte sökstrategin optimal, vilket påverkades av att studera på två geografiskt skilda 

orter. En gemensam loggbok och artikelhanteringsverktyg användes för dokumentation av 

artikelsökningarna. I samband med detta noterades att samma sökkriterier kunde ge viss skillnad i 

sökträffar och detta kan ha påverkan för studiens replikerbarhet. 

Det faktum att utbrändhet mättes med 18 olika mätmetoder i studierna innebar att datan inte var 

jämförbar. Detta begränsade möjligheterna att utvärdera interventionernas effekt relativt varandra. 

5.1.3 Etiska aspekter 

Etiska överväganden som gjorts för rapporten har inneburit vaksamhet för att förmedla fakta och 

analyser på ett nedlåtande sätt och istället inta ett neutralt förhållningssätt. Ett neutralt 

förhållningssätt avseende genusperspektiv och karaktärsdrag kopplat till genus har eftersträvats i 

hela arbetsprocessen. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Det mest intressanta i litteraturstudien var den sammanfattande bilden av antalet riskfaktorer och 

preventionsfaktorer för män respektive kvinnor. Resultatet gav att kvinnor exponerades för fler 

risker i arbetsmiljön än män vilket stöds av annan forskning (Statens folkhälsoinstitut, 2011; Blom, 

2012; FORTE, 2017). Intressant var också skillnaderna beroende på genus för vad som var en 

preventionsfaktor eller inte. Vissa psykosociala faktorer i arbetsmiljön fungerade som 

preventionsfaktorer för kvinnor i högre grad än för män och vice versa. Likaså fanns det faktorer 

som utgjorde en större risk för kvinnor än män att utveckla utbrändhet. Detta påvisades genom att 

redovisa statistiska korrelationsdata samt signifikansmått vilka gav olika beroendevariabler för män 

och kvinnor (Nyberg et al., 2015; Hämmig, 2017). En faktor som var en större stressor bland 

kvinnor än män var t.ex. könsnormer och förväntningar relaterat till genus på arbetsplatsen 

(Lundqvist, Reineholm, Gustavsson & Ekberg, 2012; Sandmark & Renstig, 2010). Att det är en 

större stressor för kvinnor innebär inte att män är oberörda av variabeln, däremot att det finns ett 

större samband mellan kvinnors utbrändhet och den aktuella variabeln.  

Kvinnor i studierna uppgav hur de hade mindre utrymme för påverkan och inflytande uppåt i 

organisationen, vilket Nelson och Burke definierar som ”glastaket” (2002), dvs. en osynlig gräns 

för vad som är tillgängligt och möjligt i arbetslivet. De kvinnor som förväntar sig mer jämställdhet 

i yrkeslivet och sedan erfar könsdiskriminering utvecklar i högre grad utbrändhetssymptom 

(Nyberg et al., 2015).  

Som viss annan forskning visar den här studien delvis motstridiga resultat avseende utbrändhet, 

påverkansfaktorer och genusbundenhet. Det är intressant att forskning inom samma område kan 

komma fram till olika resultat (Norlund, Reuterwall, Höög, Lindahl, Janlet & Slunga Birgander, 

2010), vilket möjligen kan tolkas bero på kontexten för respektive studie och att män inte söker 

vård i samma utsträckning som kvinnor vid psykisk ohälsa (Folkhälsoguiden, 2017). 

Förvånansvärt nog visade studierna att det fanns 18 olika mätmetoder för utbrändhet vilka 

användes både enskilt och i kombination med flera andra metoder. Då det saknades en enhetlig 

mätskala försvårades jämförelse mellan interventioners effekt på olika nivåer av utbrändhet. 

Mängden mätmetoder som figurerar på marknaden kritiseras i viss forskning och tros ha att göra 

med bristen på en enhetlig diagnos (Korczak, Huber & Kister, 2010). Konsensus om en enhetlig 

diagnos och tillämpning av färre mätmetoder skulle kunna bidra till att göra forskningen mer 

jämförbar och därmed utmynna i starkare evidens inom området för prevention på olika nivåer.  
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En aspekt och arbetsmiljöfaktor som inte täcks i den systematiska litteraturstudien är betydelsen 

av olika slags ledarskap och dess samband med utbrändhet. Nelson och Burke utvecklar, visserligen 

utifrån ett amerikanskt perspektiv, resonemanget om accepterade ledarstilar och kvinnors 

anpassning till maskulina miljöer (2002). De problematiserar miljöer som karaktäriseras av det som 

beskrivs som ”maskulint” enligt sociala konstruktioner: ökat risktagande, beslutsamhet, lägre 

empatigrad, inte uttrycka egna känslor, signalera makt och tävlingsanda ”conquer and defeat”. I 

arbetsmiljöer där den maskulina ledarstilen råder som norm menar Nelson och Burke att kvinnor 

hamnar i konflikt mellan sina olika roller, vilka definieras som ”anställd – mamma – hustru” och 

kvinnor exkluderas från positioner där det finns möjlighet till större inflytande och påverkan som 

är beroendevariabler och preventionsfaktorer som bidrar till motståndskraft mot utbrändhet 

(2002). Konflikten mellan kvinnans olika roller leder inte sällan till en kollision mellan personens 

ideal och verklighetens yrkesroll och roller i privatlivet och är mycket stresspåverkande (Schaufeli 

& Enzmann, 1998).  

Ännu ett viktigt resultat var att betydelsen av ”chefsstöd” eller snarare ”brist på chefsstöd” var den 

källa med störst betydelse för utveckling av utbrändhet. Kvinnor hade större tillgång till emotionellt 

stöd via privata nätverk medan män utvecklade sina professionella nätverk i högre grad. Män var 

något mer sårbara vid uteblivet chefsstöd, medan kvinnor som inte förväntade sig chefsstöd i större 

utsträckning inte heller mådde sämre när det saknades. Däremot förväntar sig kvinnor mer stöd av 

kollegor och när det stödet uteblir utgör det en riskfaktor för utbrändhet och har således större 

betydelse för kvinnor än män. 

Scriven påpekar det orimliga med insatser och tillvägagångssätt som inte rimmar med hälsomål 

(2012). För utbrändhet skulle det innebära att om målet är att minska prevalensen måste således 

tillvägagångssättet anpassas. I studiens resultat framgår att interventionerna främst tillämpar 

beteendeförändringsmetoden. Dock ger djupare ämneskunskap insikter som pekar på att 

utbrändhet och stressrelaterad ohälsa i arbetslivet till stor del beror på strukturella faktorer i 

samhället och på arbetsmarknaden där mans- och kvinnodominerade yrkesområden skiljer sig åt i 

såväl arbetsmiljö som arbetsvillkor.  

5.3 Slutsatser 

Om de samlade fynden i den systematiska litteraturstudien beaktas, tyder det på att det föreligger 

skillnader i vad som är en risk- respektive preventionsfaktor för män och kvinnor. Detta bör tas 

hänsyn till vid interventionsarbete mot utbrändhet för båda könen. Det finns fler interventioner 

mot utbrändhet på individnivå än på organisations- och samhällsnivå liksom på tertiär nivå jämfört 



 

sid 24 av 25 

med primär nivå, trots gedigen kunskap om vikten av de senare. Alltså finns en lucka i 

interventionsutbudet för att motverka utbrändhet på flera parallella nivåer enligt ett holistiskt 

angreppssätt och det ekologiska perspektivet (Chu, Breucker, Harris, Stitzel, Xingfa, Xueqi & 

Dwyer, 2000). Det saknas en enhetlig definition av utbrändhet inom akademin och det förekommer 

en mängd olika mätmetoder för att uppskatta utbrändhet. Möjligen skulle en omvandlingsnyckel 

för mätdata från de olika mätmetoderna kunna bidra till jämförbar data vilket skulle kunna utmynna 

i starkare evidens för olika interventioner. Utrymme för chefer att ge stöd och support till 

medarbetare bör prioriteras i ledarroller då chefens stöd utgör en viktig supportkälla och verkar 

preventivt mot utbrändhet för kvinnor samtidigt som bristen på chefsstöd utgör en riskfaktor för 

män och utbrändhet.  

5.4 Implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Upplägget för studien var att identifiera vilka interventioner och faktorer som enligt forskning är 

effektiva mot utbrändhet därför inkluderades enbart sådana som visat signifikanta resultat avseende 

positiva effekter vid genomförande eller som korrelerade med utbrändhet. Hur effektiv respektive 

insats är i olika populationer och på olika stadier av utbrändhet har inte utretts men är relevant för 

ett hållbart arbetsliv. Skulle eventuella effektskillnader framträda beroende på grad av utbrändhet, 

genus, sektors- eller yrkesgrupptillhörighet? Detta är viktiga frågor för framtida folkhälsoarbete och 

studeras djupare.  

Endast en del av ledarskapets betydelse för utbrändhet nämns i studien och det finns andra delar 

av ledarskapet, t.ex. olika personlighetsdrag som skiljer goda ledare från andra och som därför bör 

vara av intresse. Forskning på femfaktormodellen (Jacobsen et al., 2014), dvs. fokus på 

personlighetsdragen neuroticism, extraversion, öppenhet, sympatiskhet och samvetsgrannhet i kombination 

med SLOSH-studien (u.å.) är ett uppslag för framtida forskning. Forskningen skulle kunna 

utmynna i ny kunskap om olika ledarskapsstilars betydelse för medarbetares utveckling av 

utbrändhet. 

Resultatets praktiska betydelse för folkhälsan är att slutsatserna bör tas tillvara vid utvecklingen av 

interventioner så att innehåll anpassas i större utsträckning beroende på målgrupp utifrån genus. 

Skillnader i hälsa som kunnat undvikas eller som beror på olika grupptillhörigheter strider mot 

mänskliga rättigheter om tillgång till jämlik hälsa (Regeringen, u.å.). Därför bör mönster av 

ojämlikhet i hälsa och sociala förklaringsfaktorer för sådan ojämlikhet prioriteras i forskningen. 

Kanske bör även arbetsmiljölagstiftningen inkludera genusperspektivet när det gäller psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer.  
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Skillnader i hälsa i befolkningsgrupper är viktiga att uppmärksamma som ett problem för samhället 

som helhet. Under den systematiska litteratursökningen uppmärksammades svårigheten att täcka 

flera yrkeskategorier i underlaget beroende på att den mesta forskningen avsåg och utfördes inom 

vård- och omsorgsyrken.  

Å ena sidan finns det en diskurs som talar om utbrändhet som ett kvinnoproblem. En annan 

diskurs hävdar att det är ett sektoriellt problem som präglas av arbetsvillkoren (Arbetsmiljöverket, 

2016). Så länge forskningen domineras av studier från yrkesgrupper i offentlig sektor (Aronsson et 

al., 2017) finns mer kunskap att hämta. 1,2 miljoner människor arbetar i kommunal sektor, 3,0 

miljoner är verksamma i den privata sektorn i Sverige (SCB, 2018). Fördelningen av arbetskraft 

föranleder mer forskning med fokus på ett hållbart arbetsliv, oavsett genus och sektor. Utbrändhet 

är med andra ord ett samhällsproblem som kräver aktiva åtgärder för att vända utvecklingen.  
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