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Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate the occurrence of burnout 
across different occupational areas. Burnout is measured using 
Maslach Burnout Inventory-General Survey on 1494 randomized 
respondents who were a part of the working force. A reference group, 
containing people sick listed due to stress, was used to determine 
clinical burnout. The respondents were divided into different 
occupational areas based on the Swedish Standard Classification of 
Occupations. Further division was done in order to divide the 
respondents according to the qualification level in the area, and also in 
consideration of the extent of human contact and the possibility to 
control the design of ones occupation. The result shows that there is 
no difference in the occurrence of burnout across different 
occupational areas. However it has shown that a high control over the 
design of ones occupation has a positive influence in lower the grade 
of burnout.  
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Förekomsten av utbrändhet över olika yrkesområden 

I dagens samhälle tycks utbrändhet vara ett växande problem. För att kunna få friska 

arbetstagare är det viktigt att forska om vilka faktorer som kan bidra till att arbetsrelaterad 

psykisk ohälsa uppstår. Arbetslivet ställer allt större krav på individen (Karlsson, 2005). För 

att klara av ett arbete krävs det ofta en hög stresstålighet då arbetsbelastningen många gånger 

är hög, samt lång utbildning då konkurrensen är stor (Karlsson, 2005). Under 1990-talet 

ökade arbetsbelastningen med cirka 20 % och ett exempel på den ökningen är förhöjd 

arbetsbörda med bland annat övertidsarbete som konsekvens (Miller, 2000). De långa 

sjukskrivningarna har ökat, framförallt inom människovårdande yrken (Socialstyrelsen, 

2003).  

 Riksförsäkringsverket (2002) gjorde en sammanställning av den arbetsrelaterade 

psykiska ohälsan och fann att den ofta medför såväl fysiska som psykiska problem, samtidigt 

som den är en långdragen process. Den psykiska ohälsan anses stå för en stor del av denna 

sjukskrivningsökning, vilket gör den till ett samhällsproblem. Totalt utgör den psykiska 

ohälsan 26 % av de långvariga sjukskrivningarna. De vanligaste besvären är depressioner, 

ångesttillstånd och stressreaktioner. Av långtidssjukskrivningarna är det 3 % som fått 

diagnosen utbrändhet (Riksförsäkringsverket 2002).  

Utbrändhetsdefinitioner  

Det finns flera olika sätt att definiera utbrändhet, dock är de förhållandevis lika. Exempelvis 

så kan synen på utbrändhet fokuseras till själva processen istället för slutresultatet. 

Utbrändhet beskrivs då som en process mellan individens sårbarhet, hanteringsstrategier och 

faktorer i arbetssituationen (Hallsten et al., 2002). Andra definitioner väljer att lägga 

tyngdpunkten på själva utbrändhetstillståndet och definierar då begreppet som �ett tillstånd 

av fysisk, emotionell och mental utmattning som orsakas av långvarig exponering för 

emotionellt krävande situationer" (Pines & Aronson, 1983, ref. i Socialstyrelsen, 2003, s. 23). 
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Stress 

Stress kan ses som en del i utvecklandet av utbrändhet (Miller, 2000). Långvarig stress kan 

utlösa både fysiska och psykiska reaktioner (Theorell, 2003a). Dessa reaktioner kan visa sig i 

form av ihållande trötthet, sömnsvårigheter och en allmän olustkänsla, inför till exempel sitt 

arbete. Fysiska problem som infektioner och mag/tarm besvär är andra reaktioner som kan 

träda in (Theorell, 2003a). 

 Hans Selye var den första att använda begreppet stress, i början av 50-talet. Han beskrev det 

som en reaktion i kroppen vilken uppstår när människor utsätts för stora påfrestningar 

(Theorell, 2003a). Den ursprungliga funktionen som stress har, är att hjälpa människor ta sig 

ur svåra situationer. Då kan extra energi och kraft vara nödvändigt. Utsätts människor för 

denna extra ökning under en längre tid så slutar kroppen att fungera på ett normalt sätt och det 

kan då leda till det tillstånd som benämns utbränd (Miller 2000). Utbrändhet kan således ses 

som en konsekvens av en utdragen stressituation, där resurserna för att hantera de svårigheter 

som uppstår är uttömda (Theorell, 2003a). Sammanfattningsvis kan utbrändhet beskrivas som 

ett tillstånd som uppkommer av långvarig stress där det inte funnits möjlighet till 

återhämtning (Miller, 2000). 

 Begreppet utbrändhet har ett nära samband med �arbetsrelaterad stress�. Arbetet sägs 

kunna påverka vår hälsa både positivt och negativt (Socialstyrelsen, 2003). Om 

arbetsförhållandena inte är stödjande, uppmuntrande och ger en viss grad av inflytande, kan 

de på lång sikt leda till ohälsa eller utlösa dess symptom (Theorell, 2003a). Stress på arbetet 

sägs även kunna påverka vårt beteende såsom att vissa människor börjar äta mer, röka mer 

eller dricka för mycket alkohol. Stress relaterad till arbetet kan motverkas genom att ge 

arbetstagarna större inflytande och utforma arbetet efter arbetstagarnas förmåga, vilket kan 

hjälpa till att undvika att utbrändhet uppstår (Theorell, 2003b). 
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Uppkomsten av begreppet utbrändhet 

Olika forskningsinriktningar betonar olika dimensioner av begreppet utbrändhet 

(Socialstyrelsen, 2003). De skiljer sig åt i hur de förklarar uppkomsten och betonar olika 

aspekter som viktiga. Ordet utbränd är en direkt översättning av det engelska ordet �burnout� 

som lanserades på 1970-talet (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Beskrivning av fenomenet 

utbrändhet har skiftat och har givits många olika innebörder beroende på vilken teori man valt 

att utgå ifrån. Vissa har beskrivit det som ett tillstånd, andra som en process, några framhåller 

att det bara berör vissa yrkesgrupper, men andra menar att det kan drabba alla, oberoende 

yrkesgrupp (Cordes, & Dougherty, 1993).  

 Freudenberger var den som först använde termen utbrändhet i ett psykologiskt 

sammanhang (Maslach, 1985). Han observerade ett utmattningstillstånd hos personalen som 

arbetade med svårt psykiskt sjuka patienter. Något senare noterade Maslach ett liknande 

tillstånd hos socialarbetare som hade gått över gränsen i sitt engagemang för sina klienter. 

Utbrändhet kopplades således till människovårdande yrken (Maslach et al., 2001). 

Freudenberger och Maslash syn på utbrändhet skiljer sig något åt då Freudenberger ser det 

som ett individuellt problem och Maslash som ett allvarligt arbetsmiljöproblem där den 

främsta orsaken anses vara interaktionen mellan människan och olika faktorer som påverkar 

arbetet (Miller, 2000). Således kan det skilja sig åt med vad som menas med begreppet 

utbrändhet. 

Symptom på utbrändhet 

Det finns olika symptom som uppkommer vid utbrändhet. De flesta som drabbas av 

utbrändhet uppger sömnen och kognitionen som två problemområden (Miller, 2000). Störd 

sömn i form av längre insomningstid, minskad djupsömn, mindre koncentrerad sömn samt en 

känsla av att aldrig känna sig utvilad, anses vara nyckelfaktorer för utvecklandet av 
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utbrändhet. Det tycks även påverka personens kognitiva förmåga, vilken blir nedsatt med bl.a. 

minnesförlust och sämre koncentrationsförmåga som följd (Socialstyrelsen, 2003).   

 Andra symptom som framkommer är värk i nacke och axlar, muskelspänning, 

svettningar, matsmältningsbesvär, mag- och tarmsjukdomar, viktminskning eller viktökning, 

högt blodtryck, hjärtklappning, yrsel samt svår oro (Miller, 2000). Således kan utbrändhet ge 

upphov till en mängd olika symptom. 

Individuella riskfaktorer för att utveckla utbrändhet 

Det finns individuella skillnader i vad som gör att människor utvecklar utbrändhet. Det har 

visats att ålder kan vara en faktor som påverkar (Maslach et al., 2001). Äldre arbetstagare 

upplever oftare lägre grad av utbrändhet än vad yngre gör. Detta kan bero på att deras 

förväntningar på arbetet ser olika ut. Yngre människor kommer ofta in i organisationer med 

höga förväntningar på arbetet, om vad de ska kunna åstadkomma och hur de personligen kan 

växa av det. Lite äldre arbetstagare har ofta sänkt sina förväntningar, genom den erfarenhet de 

har fått av att arbeta längre har de insett att deras mål varit ouppnåeliga (Cordes, & 

Dougherty, 1993).  

 En annan faktor som har inverkan på risken att utveckla utbrändhet är personlighetsdrag 

(Maslach et al., 2001). Personlighetsteorin Big Five beskriver en människas personlighet 

genom att dela upp den på fem olika domäner (Larsen, & Buss, 2004). En av dessa, 

neuroticism, ses som starkt kopplat till utbrändhet. Personer som har en hög grad av 

neuroticism ses som mer emotionellt ostabila. De upplever ofta mycket ångest, en hög grad av 

fientlighet, depressiva känslor, samt att de är självmedvetna men också väldigt sårbara 

(Maslach et al., 2001).  

 Det finns även andra aspekter av en individs personlighet som också setts som starkt 

kopplade till utbrändhet (Maslach et al., 2001). T.ex. är utbrändhet vanligare hos personer 

med en hög extern �locus of control�, vilka tenderar att se saker som händer runt omkring 
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dem som orsakade av yttre omständigheter, istället för att relatera dem till sin egen förmåga 

(Theorell, 2003a). En hjälplöshetskänsla upplevs ofta . Har en person en hög intern �locus of 

control� så upplevs en högre kontroll över företeelser som sker i vardagen, vilket ger en 

känsla av att kunna påverka det som sker i högre grad (Maslach et al., 2001).   

 Om personer hanterar saker som uppkommer i vardagen på ett defensivt sätt, genom att 

t.ex. distansera sig från andra, eller om de har låg självkänsla, löper de också större risk att 

utveckla utbrändhet (Maslach et al., 2001). Då människors hanteringsstrategier genomsyrar 

allt som de gör, kan det göra att de ställer orimliga krav på sig själva i vad de ska uppnå i sitt 

arbete. Det kan även göra att de blir �avpersonifierade�, med vilket menas att de skapar en 

emotionell distans till sitt arbete (Cordes, & Dougherty, 1993). För att kunna förklara 

avpersonifiering bättre kan ett exempel användas. En person arbetar som undersköterska, 

vilka möter människor i behov av hjälp dagligen i sitt arbete. Vid känslor av avpersonifiering, 

skapar undersköterskan ett känslomässigt avstånd mellan sig själv och sina patienter genom 

att hon eller han inte ser patienterna som egna individer, och känner inget engagemang inför 

dem (Maslach et al., 2001). Sammanfattningsvis spelar den personliga hanteringsförmågan en 

stor roll vid utvecklandet av utbrändhet, samt att det finns vissa personlighetsdrag som tros 

öka risken för att drabbas av utbrändhet.  

Riskfaktorer i arbetet � Krav och kontroll 

Ett sätt att förklara utbrändhet i relation till arbete är att använda sig av krav- och 

kontrollmodellen, som konstruerats av Karasek (Theorell, 2003a). Med krav menas i 

modellen, upplevelsen av arbetsbelastningen såsom arbetets svårighetsgrad och mängden 

arbetsuppgifter. Med kontroll menas hur väl den anställde kan kontrollera sin arbetssituation. 

Exempel på detta är att kunna välja arbetsmetod och känslan av att kunna vara med och 

påverka de beslut som fattas (Karasek, & Theorell, 1990).  
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 Modellen handlar om relationen mellan yttre krav och möjlighet till stöd samt 

beslutsutrymme och kontroll, se figur 1 (Theorell, 2003a, s. 18). När det gäller denna relation 

nämns fyra olika situationer. Den första är den �avspända� som innebär att kraven är låga 

och möjligheten att fatta beslut är hög, vilket gör att det finns möjlighet att utföra arbetet i sin 

egen takt och till stor del lägga upp sitt arbete själv. Den andra situationen är den �aktiva�. 

Denna situation kännetecknas av höga krav men också av hög kontroll och stort 

beslutsutrymme. Det tredje situationen är den �passiva�, där både kraven och möjligheten att 

fatta beslut är låga. Slutligen finns den �spända� situationen, där kraven är höga och den 

egna kontrollen är låg. Den kombinationen anses vara den skadligaste för den anställdes 

hälsa (Theorell, 2003a).  

                                                  LÅGA       KRAV      HÖGA                                 
 

                                 

                                    HÖG 

                       KONTROLL 

                                    LÅG 

 

 
Figur 1. 

 
Karaseks krav- och kontrollmodell visar effekten av olika nivåer på krav och kontroll över 

arbetssituationen. 
 

 Krav- och kontrollmodellen används som hjälp för att förklara vilka faktorer på 

arbetsplatsen som gör att arbetsrelaterad stress uppstår (Theorell, 2003b). Den påvisar hur 

dessa två processer påverkar varandra. En obalans mellan krav och resurser anses spela en 

stor roll för utvecklingen av utbrändhet (Karasek, & Theorell, 1990).  

 Med hjälp av modellen kan en balans hittas mellan de krav som arbetet ställer på den 

anställde, i relation till den kontroll som hon eller han upplever sig ha över sin arbetssituation 

(Theorell, 2003b). Att ha en stor arbetsbelastning utan möjlighet till återhämtning anses ha 

AVSPÄND AKTIV 

PASSIV SPÄND 
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betydelse för utvecklandet av utmattning (Miller, 2000). Exempel Med utmattning menas att 

en person kan ha svårt att varva ned och återhämta sig, samt att personen inte har någon 

energi till att uträtta saker (Miller, 2000). När en anställd inte kan påverka eller ha kontroll 

över sin arbetssituation, förstärks stressen och leder till ohälsa (McClenahan, Giles, & Mallett, 

2007). Beslutsutrymme och kontroll anses vara det som avgör om kraven ger positiv inlärning 

och utveckling eller psykisk stress och ohälsa (Karasek, & Theorell, 1990). Följaktligen är en 

låg kontroll och höga krav i arbetet förenat med ökade risker för att utveckla utbrändhet. 

Maslach Burnout Inventory (MBI) 

För att kunna fastställa utbrändhet kan det vara bra att kunna mäta den. Maslach, som är en 

framstående forskare inom området utbrändhet, anser att ökningen av utbrändhet uppkommer 

av de ökade kraven som dagens samhälle ställer (Miller, 2000). Det leder till att människor 

drivs till mer än de klarar av. Hon menar också att utbrändhet är ett uttryck för en 

känslomässig kris som består av tre dimensioner: utmattning, professionell effektivitet och 

cynism (Maslach, 1985). Hon har utifrån detta skapat ett mätinstrument som heter Maslach 

Burnout Inventory (MBI). MBI skapades ursprungligen för att kunna mäta utbrändhet hos 

personer som arbetade inom hälso- och sjukvård, men har utvecklats för att kunna gälla flera 

yrkesområden (Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2002). Maslach burnout Inventory � General 

Survey (MBI-GS) är ett generellt mätinstrument som kan användas på personer oavsett vilket 

yrke de har (Hallberg, & Sverke, 2004). Utifrån testning som gjorts på instrumentet inom flera 

olika yrkesgrupper inom skogsindustrin kan det sägas vara standardiserat (Schutte, Toppinen, 

Kalimo & Schaufeli, 2000). 

 Mätinstrumentet MBI mäter utbrändhet genom att använda sig av de tre olika 

dimensionerna. Den mest dominerande av dessa är utmattning som mäter både människors 

psykiska och fysiska utmattning (Maslach et al., 2001). Utmattning kan beskrivas som en 

känsla av att alla en persons resurser är uttömda och känslomässigt har han eller hon inget 
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mer att ge (Maslach et al., 2001). Sedan mäts även professionell effektivitet och cynism. 

Professionell effektivitet handlar om den egna förmågan att handla i arbetet. Om denna är låg, 

minskar tron på den egna prestationsförmågan och det finns en risk för utbrändhet (Maslach et 

al., 2001). Lågt självförtroende i förhållande till arbetet leder till en känsla av otillräcklighet 

(Miller, 2000). Den tredje faktorn, cynism, fångar upp stressrelaterade delar som inte 

innefattas av utmattning. Den beskriver hur människor distanserar sig från sina 

arbetsuppgifter för att kunna hantera utmattningen. De blir �avpersonaliserade�. Cyniska 

människor avskärmar sig även från sina arbetskamrater (Maslach et al., 2001). I sin tur ger 

detta att personer inte längre kan se några kopplingar mellan sig själva och sin arbetsplats, 

vilket gör att engagemanget avtar (Miller, 2000). 

 Dessa tre faktorer används för att kunna ringa in utbrändhet. Ingen av faktorerna kan 

själva förklara utbrändhet, utan de behöver kopplas till varandra. För att klassas som utbränd 

måste faktorn utmattning alltid vara med, i kombination med professionell effektivitet 

och/eller cynism (Richardsen, Burke, & Leiter, 1992). Maslach Burnout Inventory kan således 

hjälpa till att både beskriva och att mäta utbrändhet. 

Klinisk bedömning 

Till skillnad mot arbetslivspsykologin så benämns utbrändhet inom den kliniska psykologin 

som utmattningsdepression eller utmattningssyndrom (Hallsten, Bellaagh, & Gustafsson, 

2002). För att kunna ställa en diagnos, krävs att läkare kommer överens om vilka symtom 

patienten ska uppvisa och vilka kriterier som ska gälla (Miller, 2000).  Socialstyrelsen (2003) 

har studerat det kliniska klassifikationsinstrumentet DSM IV och kommit fram till att 

utbrändhet inte beskrivs som en diagnos, utan framställs som en tilläggsdiagnos till andra 

tillstånd. Detta betyder att diagnosen utbränd ska klassas in under en annan huvuddiagnos. De 

som är aktuella är egentlig depression, maladaptiv stressreaktion, dystymi och generaliserat 

ångestsyndrom. I förlängningen ger detta att det saknas objektiva metoder för att ställa 
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diagnos och bedömaren tvingas förlita sig på patientens subjektiva upplevelse (Hallsten et al., 

2002). Det tycks således finnas en skillnad mellan de som uppfattar begreppet som en 

sjukdom och de som uppfattar det som en mer naturlig reaktion på en ansträngande 

livssituation (Socialstyrelsen, 2003). 

Utbrändhet och yrkesgrupper 

Utbrändhet kan beskrivas på flera olika sätt. Eftersom denna studie är en förlängning av 

tidigare forskning (Lindblom, 2006) och samma data används, har valts att utgå från samma 

definition av begreppet som då använts:  

 �Utbrändhet är ett ihållande negativt arbetsrelaterat tillstånd hos �normala� individer 
som primärt karaktäriseras av utmattning som åt följs av ett lidande, en känsla av minskad 
effektivitet, sänkt motivation samt utveckling av dysfunktionella attityder och beteenden på 
arbetet. Detta psykologiska tillstånd utvecklas gradvis men kan av individen själv passera 
obemärkt under en lång tid. Det är ett resultat av en diskrepans mellan intentioner och realiteter i 
arbetet. Ofta vidmakthålls utbrändhet av inadekvata coping-strategier hos individen, som 
associeras till syndromet� (Schaufeli & Enzmann, 1998, ref. i Lindblom, 2006, s. 15).  

 

Definitionen har även valts med tanke på att det inte finns någon allmängiltig definition av 

begreppet och denna är en av de mest använda (Socialstyrelsen, 2003).  

 Ursprungligen har begreppet utbrändhet kopplats till yrken som har hög grad av 

kontakt med människor, t.ex. vårdpersonal och lärare. Forskning som gjorts om utbrändhet 

över yrkesgrupper har tytt på att det mer är de subjektiva arbetsförhållanden, än den specifika 

yrkesrollen som påverkar risk för utbrändhet (Hallsten et al., 2002). Detta tyder på att 

utbrändhet inte kan kopplas till specifika yrkesområden. Trots det visar rapporter från bl.a. 

socialstyrelsen (2003) att det är inom de människovårdande yrkena som den psykiska ohälsan 

ökar mest.  

 Mycket av tidigare forskning inom området har inriktats på att undersöka förekomsten 

av utbrändhet hos vissa yrkesgrupper (t.ex. sjuksköterskor eller lärare), men det finns väldigt 

få studier genomförda som undersöker förekomsten av utbrändhet över olika yrkesområden. 

Därför har det tidigare varit svårt att generalisera resultat till att gälla hela befolkningen. En 

studie gjord på den allmänna befolkningen, med alla yrkesgrupper inkluderade, kan ge en 
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bättre helhetsbild om vilka faktorer som kan leda till utvecklandet av utbrändhet. Därför ger 

denna studie en ny vinkling på ett redan erkänt problem, i och med att utbrändhet leder till 

sjukskrivningar som drabbar både individen och samhället.  

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förekomsten av utbrändhet fördelar sig över olika 

yrkesområden.  

 Frågeställningen är: Finns det ett samband mellan yrkesområde och utbrändhet i ett 

representativt urval från den arbetande populationen i Örebro län? 

 Hypotesen är att det finns en skillnad i förekomsten av utbrändhet. 

Metod 

Deltagare 

 Utgångsmaterial. 

Utgångspunkt för arbetet är en redan genomförd studie av Karin Lindblom, Örebro 

universitet; Utbrändhet i normalbefolkningen (Lindblom, 2006). Det är en enkätundersökning 

som utförts med ett obundet slumpmässigt urval på personer från varierande yrkesområden, 

bosatta i Örebro län. Även en uppföljande undersökning har gjorts och resultaten av dessa har 

publicerats (Lindblom, 2006).   

 Den ursprungliga undersökningen skickades ut till 3000 tänkbara yrkesarbetande 

invånare i Örebro län, varav det var 2954 möjliga svaranden (34 stycken hade okänd adress 

och 12 hade flyttat till ett annat län). Stickprovet valdes ut slumpmässigt från 

folkbokföringens register. Åldersintervallet var 20 till 60 år och medelåldern var 41 år. Av 

dessa svarade 1812, vilket gav en svarsfrekvens på 61 %. Det var en relativt jämn 

könsfördelning (53 % var kvinnor). 70 % var gifta eller sambo. Utbildningsnivån i urvalet var 

jämförbar med hur den ser ut i hela landet.  
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 En bortfallsanalys gjordes på ett slumpmässigt urval (15 %) av icke-svarande genom en 

telefonintervju där frågor om bakgrundsfaktorer, subjektiv upplevelse av stress och utbrändhet 

på jobbet ställdes. Totalt antal svarande var 98 stycken. De icke-svarande kände sig mindre 

stressade i arbetet och upplevde mindre grad av utbrändhetskänslor, mot vad respondenterna 

gjorde. I jämförelse mot alla icke-svarande var det fler kvinnor bland respondenterna, som 

även var något äldre.  

 Denna studie. 

Studiens utgångspunkt var 1812 respondenter. Bortfallet av dessa var 318 personer (21 %). 

Av dessa var det 307 personer som inte var yrkesarbetande och ej kunde ingå i studien. 

Exempel på dessa var studerande, arbetslösa, pensionärer och hemmafruar. Övriga 11 

personer föll bort pga. att de inte angett sitt yrke (5 personer) eller att yrket de angett inte gick 

att klassificera på ett reliabelt sätt (6 personer). De yrkena var: tåpining, offentlig, tjänsteman, 

medarbetare/familjemedlem, vikarie och olika yrken. Detta lämnar 1494 personer som 

slutligen ingick i denna studie, där 51 % var kvinnor och 74 % var gifta eller sambo. 

Åldersintervallet var 21 till 61 år och medelåldern var 43 år (SD=11,2).  

Procedur 

Enkäten skickades ut till respondenterna via brev tillsammans med ett frankerat svarskuvert 

och ett informationsblad där studiens syfte förklarades samt att respondenterna garanterades 

anonymitet. De fick även ett erbjudande om att delta i ett seminarium om individuell 

stresshantering. Efter två veckor skickades en påminnelse ut till dem som ännu inte svarat. 

Detta upprepades efter ytterligare två veckor och då skickades även ny enkät med.  

Material 

Det finns olika sätt att mäta om en person är utbränd eller ej. I denna studie används tre sätt 

för att kunna mäta det. Två av dem är baserade på MBI-skalor och den tredje är baserad på 

frågor som bygger på personens egen upplevelse. Utbrändhet kan ses som en dimension som 
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det går att ha olika grader av, mer än att det egentligen går att dela upp i vem som är utbränd 

eller ej. Men för att ha möjlighet att undersöka om det finns några skillnader i förekomsten av 

det, behövs någon slags indelning. Därför görs i denna studie definitiva indelningar som ger 

grupper med personer som är utbrända eller inte utbrända. 

 Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS). 

Utbrändhet mäts med hjälp av Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) 

(Hallberg & Sverke, 2004). Formuläret består av 22 påståenden, varav fem av dem mäter 

utmattning, sex påståenden mäter professionell effektivitet, samt fem som mäter cynism. 

Påståendena har skattats på en likertskala från 0 (aldrig) till 6 (dagligen). För att räkna ut de 

olika dimensionerna av utbrändhet gjordes en sammanslagning av de påståenden i enkäten 

som mäter respektive dimension. Den högsta totalpoäng som varje dimension kan få blir då 

för utmattning 30 poäng, för professionell effektivitet 36 poäng och för cynism 30 poäng. 

 Svaren på påståendena i de tre olika dimensionerna lades ihop och bildade tre MBI- 

skalor; utmattning, professionell effektivitet och cynism. Ett exempel på ett påstående i 

utmattningsskalan är: �Jag känner mig känslomässigt tömd av mitt arbete�. Ett exempel på ett 

påstående i professionell effektivitetsskalan är: �Jag kan effektivt lösa de problem som 

uppstår i mitt arbete�. Ett exempel på ett påstående i cynismskalan är: �Jag betvivlar att mitt 

arbete betyder något�. Har respondenter missat fler än ett påstående i någon skala räknas de 

bort. Personer som är utbrända känner en hög utmattning i kombination av en låg 

professionell effektivitet och/eller en hög cynism i förhållande till sitt arbete (Schaufeli & Van 

Dierendonck, 1995). 

 Studier visar att den svenska översättningen av MBI som mätmetod har en hög validitet 

(Hallberg & Sverke, 2004). Även formuläret MBI-GS har bevisats ha hög validitet i sin 

förmåga att kunna mäta utbrändhet över flera olika yrkesgrupper (Schutte et al., 2000). 
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 Utbrändhet baserat på teori.   

För att kunna klassificera människor som antingen utbrända eller inte, skapas grupper 

baserade på percentiler. Tre olika nivåer kommer att skapas. De 25 % med högst värden på 

utmattning och de 25 % med lägst värde på professionell effektivitet samt de 25 % med högst 

värde på cynism kombineras ihop och bildar en grupp med hög grad av utbrändhet. För att 

komma med i högsta gruppen måste respondenten återfinnas i den högsta percentilen av 

utmattning och i den lägsta percentilen av professionell effektivitet och/eller i den högsta 

percentilen av cynism. Samma procedur görs med dem som har fått låga poäng i MBI-

skalorna, men här tas istället de 25 % från varje skala som ligger lägst med (högst för 

professionell effektivitet). Resterande 50 % bildar en mellangrupp med mellannivå på MBI. 

De respondenter som räknas till gruppen med högsta värdena på MBI-skalorna enligt 

percentil-indelningen kommer att räknas som teoretiskt utbrända och de respondenterna i 

gruppen med de lägsta värdena på MBI-skalorna anses således inte vara utbrända. 

 Utbrändhet baserat på kliniska värden. 

För att kunna få ett mått på vilka värden som en respondent måste få på MBI-skalorna för att 

kunna klassas som utbränd utifrån en klinisk bedömning, så behövs en referensgrupp där 

personer som blivit sjukskrivna pga. stress ingått. Referensgruppen kan ge ett vidare 

perspektiv och komplettera de grupper som beskrivits ovan genom att den tillför information 

om vilka i stickprovet som faktiskt kan anses vara kliniskt utbrända. Referensgruppen kan 

även ge ett riktmärke att använda för att undersöka hur allvarlig utbrändhetsnivån är i gruppen 

som skapats av dem som har högst värde i MBI-skalorna.  

  I referensgruppen ingick personer som behandlats för sin stressrelaterade ohälsa på en 

klinik i Mellansverige (Loka brunn). 30 personer ingick och deltagarnas medelålder var 47 år 

(SD=7,7). 67 % av de deltagande var kvinnor. 43 % var sammanboende, 17 % var singel och 

för 40 % saknades uppgifter om civilstatus. För att mäta utbrändhet användes MBI-GS, som 
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gav följande resultat: Utmattning hade ett medelvärde på 25,9 (SD= 3,8), cynism hade ett 

medelvärde på 17,4 (SD= 7,3) och professionell effektivitet hade ett medelvärde på 24,9 (SD= 

7,9). För att klassas som utbränd enligt dessa kriterier måste respondenterna ligga över 

referensgruppens medelvärde på utmattning. De måste även ligga under medelvärdet för 

professionell effektivitet och/eller över medelvärdet för cynism. Dessa kommer att benämnas 

kliniskt utbrända. 

 Utbrändhet baserat på respondentens egen upplevelse. 

Respondenternas egenupplevda utbrändhetsnivå har även mätts, genom att de har svarat på 

frågan: �I vilken utsträckning känner du dig utbränd av ditt arbete?�. Svaren har angetts i en 

likert skala från 1 (inte alls) till 4 (i allra högsta grad). Dessa nivåer har i sin tur delats in i två 

kategorier, där respondenter som angett 3 eller 4 setts som egenskattat utbrända, medan de 

som angett 1 eller 2 setts som ej utbrända.  

 Respondenternas egenupplevda stressnivå har även mätts med frågan: �Känner du dig 

stressad i ditt arbete?�. Detta har gjorts eftersom stress anses vara en bidragande orsak till att 

utbrändhet uppstår. Samma skala användes på den frågan, och det gjordes en likadan 

indelning av respondenterna. Det gav en grupp som ansågs vara stressade av sitt arbete till 

hög grad, respektive en grupp som bedömdes vara stressade i låg grad.  

 Yrkesindelning. 

Respondenterna klassades in i olika yrkesområden. Det sker utifrån Standard för svensk 

yrkesklassificering, SSYK 96 (Statistiska centralbyrån, 1998). Det är en vedertagen modell 

som är överskådlig och lättförstålig att använda. Den används även internationellt och delar in 

yrken i nio områden (Statistiska centralbyrån, 1998). Dessa presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1 
 

Presentation av yrkesområden utifrån standard av svensk yrkesklassificering. 
Yrkesområde Beskrivning av arbete 

 
Exempelyrken 

1. Ledningsarbete 

planera, leda och samordna 
verksamheten i företag, 

organisationer, myndigheter, 
affärsverk, kommuner och 

landsting osv. 

verksamhetschefer 
personalchefer

 chefer för mindre företag

  
2. Teoretisk 
specialistkompetens 

längre högskoleutbildning (> 3 år) 

läkare 
grundskollärare

präst 
 civilekonom

  
3. Kortare 
högskoleutbildning eller 
motsvarande kunskaper 

kortare högskoleutbildning  
(< 3 år) 

tekniker
sjuksköterska

polis 
biomedicinsk analytiker

  
4. Kontors & 
kundservicearbete* 

registrera information, besvara 
förfrågningar och visa kunder eller 

patienter till rätta 

sekreterare 
brevbärare 

receptionist

  
5. Service, omsorgs & 
försäljningsarbete* 

 

frisör 
undersköterska

 kock
brandman

försäljare av dagligvaror

  
6. Jordbruk, trädgård, 
skogsbruk & fiske* 

 

djurskötare
trädgårdsodlare 

skogsbrukare

  
7. Hantverksarbete inom 
byggverksamhet & 
tillverkning* 

arbetsuppgifterna utförs för hand 
eller med handverktyg 

byggnadsarbetare 
målare

elreparatör 
motorfordonsmekaniker 

  
8. Process & 
maskinoperatörsarbete samt 
transportarbete m.m.* 

framför allt styra och övervaka 
maskiner 

maskinoperatör 
montör

bussförare 

  
9. Utan krav på särkskild 
yrkesutbildning 

rutinbaserat och fysiskt 
påfrestande 

städare
vaktmästare 

restaurangbiträde 

*Kräver utbildning på gymnasienivå 
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Kvalifikationsnivåer. 

Utifrån SSYK 96 kan urskiljas 4 olika kvalifikationsnivåer som är hierarkiskt indelade. 

Nivåerna grundar sig på den internationella utbildningsstandarden (ISCED-76) och de visar 

endast vilken kompetens som arbetet kräver. Kunskapen kan inhämtas genom utbildning eller 

arbetslivserfarenhet. Dessa användes som hjälp för att lättare kunna klassificera yrkena 

(Statistiska centralbyrån, 2007). Nivåerna presenteras i tabell 2. 

Tabell 2 

Kvalifikationsnivåer utifrån den internationella utbildningsstandarden. 

Nivå Krav 

1 
 

Normalt inga krav på utbildning 

2 
 

Normalt krävs gymnasiekompetens 

3  Normalt krävs gymnasieskola med påbyggnad  
eller en kortare högskoleutbildning (högst ca 3 år) 

4 Normalt krävs en längre högskoleutbildning (3-4 år eller mer) 
och en akademisk examen  

 

Kategorisering. 

Med standard för svensk yrkesklassificering och kvalifikationsnivåerna som hjälp så 

kategoriserades respondenterna in i det område där det yrket de angett passade in. För att 

kunna klassificera vissa yrken behövdes ytterligare vägledning. Då användes 

arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) yrkesguide som hjälp (Arbetsmarknadstyrelsen, 2007). Om 

yrket inte återfanns där så gjordes en internetsökning på yrket via söktjänsten google.se. 

Utifrån informationen (t.ex. platsannonser) som framkom togs ett beslut vilket område yrket 

tillhörde. Faktorer som togs hänsyn till var utbildning som krävdes för arbetet och synonyma 

arbetstitlar som återfanns i SSYK eller i AMS yrkesguide. 

 I vissa fall hade respondenterna angett fler yrken. De kategoriserades in efter det yrket 

som hade den högsta kvalifikationsnivån. Detta val gjordes utifrån om arbetet kräver längre 
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utbildning så är det troligt att det är personens huvudarbete. Om båda yrkena återfanns under 

samma kvalifikationsnivå men olika områden, valdes området med lägst siffra eftersom det 

låg närmare områden som kräver högre utbildning samt att de arbetena i högre grad 

kännetecknas av ökad kontroll över arbetets utformning. 

Sammanslagning av yrkesområden. 

För att öka möjligheten att utföra analyser samt för att få större chans att hitta effekter, 

sammanslogs olika yrkesområden för att bilda färre grupper att jämföra. Färre antal grupper 

ger tillförlitligare resultat i de statistiska analyserna i och med att antalet personer i varje 

grupp ökar. Den nya indelningen gjordes även för att yrkesområdena bättre skulle stämma 

överens med de teorier som utgås från. 

  Valet av vilka områden som skulle paras ihop gjordes utifrån kvalifikationsnivån i 

området (enligt ISCED-76), samt med hänsyn till grad av kontakt med människor och 

möjlighet att ha kontroll över arbetets utformning. Den nya indelningen visas i tabell 3. 

 

Tabell 3 
 

Indelning av yrkesområden före och efter sammanslagning 
Svensk yrkesklassificering, SSYK Ny indelning 
Ledningsarbete 
 Chefer 

Teoretisk specialistkompetens 

Kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper Högutbildade 

 Kontors & kundservicearbete 

Service, omsorgs & försäljningsarbete Service & omsorg 

Hantverksarbete inom byggverksamhet & tillverkning 

Process & maskinoperatörsarbete samt transportarbete m.m. Industri & bygg 

Jordbruk, trädgård, skogsbruk & fiske 

Utan krav på särkskild yrkesutbildning Skötsel & renhållning 
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Statistiska analyser 

Resultat bearbetas statistiskt med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Först har hela populationen analyserats, sen har fokus flyttats till de nio yrkesområdena, för 

att slutligen analysera de fem sammanslagna områdena. För att kunna analysera resultatet har 

först använts deskriptiv statistik i form av medelvärden och standardavvikelser för olika 

variabler. Vidare har frekvensfördelningar gjorts för att kunna ge en tydligare bild av 

materialet. För att testa om andelen utbrända i de olika yrkesområdena skiljer sig åt har 

materialets egenskaper undersöks i avseende på normalfördelning och variansfördelning. Det 

visade sig att de olika yrkesområdena ej var normalfördelade, därför har materialet 

signifikanstestats efter samband med hjälp av chi-två test. För att testa om det fanns skillnader 

mellan yrkesområdena på de enskilda MBI-skalorna har Kruskall-Wallace-test, med Mann-

Whitney-test som post-hoc test använts. 

Resultat 

 För att kunna utreda hur förekomsten av utbrändhet ser ut över de sammanslagna 

yrkesområdena behövdes en översikt över materialet. Dessa värden presenteras i tabell 4. Hur 

respondenterna fördelade sig över de fem yrkesområdena presenteras i figur 2. Antalet 

respondenter i varje område skiljde även här stort och samplet var inte normalfördelat. 

Utbrändhet baserat på teori 

Hur den teoretiska utbrändheten fördelade sig inom varje yrkesområde presenteras i tabell 4. 

För att undersöka eventuella skillnader mellan de fem yrkesområdena med avseende på 

teoretiskt utbrändhet utfördes analys med hjälp av chi-test. Det visade att det finns en 

signifikant skillnad mellan yrkesområdena (χ2
(4)  =15,19, p= ,004). Det yrkesområde som 

tycks skilja sig mest från de andra är chefer. Inom det yrkesområdet återfinns den relativt 

minsta andelen av dem som har högst grad av utbrändhet. Den relativt högsta andelen 

återfinns i service & omsorg.  
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 Även gruppen med respondenter med lägst grad av utbrändhet analyserades efter 

skillnader. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de med lägst grad av utbrändhet och 

hur de fördelar sig över de fem yrkesområdena (χ2
(4)  = 3,44, p= ,487). 

 

Tabell 4 
 

Bakgrundsinformation och deskriptiv statistik för de fem olika yrkesområdena. 
 Hela 

gruppen 
Chefer Högutbildade Service & 

omsorg 
Bygg & 
industri 

Skötsel & 
renhållning 

Ålder* 
 

43 (11,2) 45 (9,7) 43 (10,9) 42,5 (11,5) 42 (11,5) 43 (12,4) 

Utmattning* 
 

12,1 (7,6) 11,5 (6,9) 11,8 (7,4) 12,8 (8,0) 11,7 (7,6) 12,6 (8,2) 

Professionell 
effektivitet* 

28,6 (5,8) 30,2 (4,8) 28,5 (5,6) 28,5 (6,0) 27,8 (6,3) 28,7 (5,9) 

Cynism* 
 

9,1 (7,3) 7,0 (5,7) 8,6 (6,9) 9,4 (7,8) 10,8 (7,7) 10,5 (7,4) 

Kvinnor** 
 

51 30 54 80 14 51 

Teoretiskt 
utbrända** 

17 9 15 20 19 19 

Kliniskt 
utbrända** 
 

3 1 3 4 5 4 

Egenupplevt 
utbrända** 

28 30 26 28 28 29 

Egenupplevt högt 
stressade** 

54 57 55 55 50 45 

*Medelvärde (standardavvikelse), **Andel i procent inom området  
 

 

Utbrändhet baserat på kliniska värden 

En frekvensfördelning gjordes för att ta reda på hur de kliniskt utbrända fördelade sig över de 

fem yrkesområdena. Fördelningen visas i figur 2 samt i tabell 4. Det finns ingen signifikant 

skillnad mellan de som klassas som utbrända och hur de fördelar sig över de fem 

yrkesområdena (χ2
(4) =7,99, p= ,092). Däremot så finns tendens till en signifikant skillnad 

eftersom p≤ ,10. 
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Figur 2 

Fördelning av antalet respondenter över fem yrkesområden, samt de kliniskt utbrända i varje 
yrkesområde. 

 

 

 Utbrändhet baserat på respondentens egen upplevelse 

För att undersöka egenupplevelser av utbrändhet bland de fem yrkesområdena så användes 

chi-två. Det visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan yrkesområdena i vilken 

utsträckning respondenterna känner sig utbrända (χ2
(4)  =1,36, p= ,852), ej heller i hur vida de 

känner sig stressade i sitt arbete (χ2
(4)  =6,71, p= ,152). Hur respektive fördelning ser ut visas i 

tabell 4. 

Skillnader i MBI-skalor 

För att kunna undersöka om det fanns skillnader i medelvärde på de enskilda MBI-skalorna 

mellan de fem yrkesområdena och hur de fördelade sig över de tre olika MBI-skalorna 

användes Kruskall-Wallace-test. Det visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i 

utmattning över de fem yrkesområdena (H(4)=5,14, p=,273). 
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 Det fanns en signifikant skillnad i professionell effektivitet över de fem yrkesområdena 

(H(4)=17,93, p=,001). För att undersöka mellan vilka områden skillnaderna låg utfördes 

Mann-Whitney testet. För att undvika att öka risken att begå typ I fel användes Bonferroni 

correction, vilket gav en signifikansnivå på ,005. Testerna visade att det fanns signifikanta 

skillnader mellan chefer och högutbildade (U= 38973,50, z= -3,43, p= ,001), mellan chefer 

och service & omsorg (U= 32493,00, z = -3,09, p= ,002) och mellan chefer och industri & 

bygg (U= 17998,00, z = -4,15, p=,001). Detta betyder att chefer har ett signifikant högre 

medelvärde i MBI-skalan professionell effektivitet jämfört mot både personerna inom service 

& omsorg, industri & bygg samt högutbildade personer. 

 Det fanns en signifikant skillnad i cynism över de fem yrkesområdena (H(4)=33,48, 

p=,001). Post-hoc testningen med Mann-Whitney test visade att det fanns signifikanta 

skillnader mellan chefer och service & omsorg (U=32729,50, z = -2,97, p = ,003), mellan 

chefer och industri & bygg (U= 16372,50, z = -5,28, p= ,001), mellan chefer och skötsel & 

renhållning (U= 7740,50, z = -4,16, p = ,001) och högutbildade och industri & bygg 

(U=50957,00, z = -3,82, p=,001). Detta betyder att chefer har ett signifikant lägre medelvärde 

i MBI-skalan cynism jämfört med personer inom service & omsorg, bygg & industri samt 

skötsel & renhållning. Det visar också att högutbildade personer har ett signifikant lägre 

medelvärde i MBI-skalan cynism jämfört med personer inom industri & bygg. 

Signifikanstest av begreppsdefinitioner 

De olika definitionerna av utbrändhet signifikanstestades mot varandra för att se om det fanns 

några samband mellan dem. Det visade att det fanns signifikanta samband mellan alla 

definitionerna, vilket tyder på att indelningen inte är helt felaktig. Variablerna samt värdena 

redovisas i tabell 5. 
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Tabell 5 

 
Samband mellan olika definitioner av utbrändhet. 
Definitioner χ2* 

teoretiskt utbrända och självskattat utbrända 
 

392,65 

teoretiskt utbrända och de som upplevt hög grad av stress i arbetet 
 

156,04 

kliniskt utbrända och de som är självskattat utbrända 
 

132,20 

kliniskt utbrända och de som upplevt hög grad av stress i arbete 
 

37,94 

lägst grad av utbrändhet och inte skattat sig själv som utbrända 
 

113,12 

lägst grad av utbrändhet och inte upplevt hög grad av stress i arbetet
 

191,38 

*samtliga värden har df=1, p= .001 
 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur förekomsten av utbrändhet fördelar sig över olika 

yrkesområden. Slutsatsen är att det inte finns några skillnader i förekomsten av utbrändhet 

över olika yrkesområden. Detta leder till att hypotesen om att det skulle finnas högre andel 

utbrändhet inom något specifikt område förkastas. Denna slutsats dras utifrån att det inte 

fanns en signifikant skillnad i hur klinisk utbrändhet fördelar sig över olika yrkesområden. 

Däremot så fanns det en signifikant skillnad i hur teoretisk utbrändhet fördelade sig över de 

olika yrkesområdena. Men vid närmare analyser av de olika MBI-skalorna, visade det sig att 

det inte fanns någon skillnad mellan yrkesområdena i hur de fördelar sig i utmattning. 

Eftersom utmattning är den grundläggande och mest centrala faktorn vid utbrändhet, samt att 

ha den som avgörande faktor höjer MBI-GS känslighet vid testning, gör att hur mycket en 

person upplever av de andra två dimensionerna, professionell effektivitet och cynism, spelar 

mindre roll för utvecklandet av utbrändhet (Maslach et al., 2001; Schaufeli & Van 

Dierendonck, 1995).  
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 Det fanns som tidigare nämnts inte någon skillnad i hur klinisk utbrändhet fördelar sig 

över olika yrkesområden. Även om utbrändhet är ett allvarligt problem, verkar endast en liten 

del av alla yrkesarbetande människor bli drabbade. Däremot fanns det tendens till en 

signifikant skillnad, vilket gör att det kan vara bra att ha i åtanke att skillnader ändå kan 

existera. Angående skillnaderna i teoretisk utbrändhet, återfinns i yrkesområdet chefer en 

lägre andel av teoretisk utbrändhet jämfört med de andra områdena, vilket tycks vara den 

största skillnaden. Chefer torde ha en hög kontroll över sitt arbete, samtidigt som de har 

ganska höga krav på sig (Hildingsson & Krafft, 2001). En hög kontroll över arbetet tycks ha 

positiva effekter för att minska risken att utveckla utbrändhet och kan vara en anledning till 

varför det återfanns en lägre andel utbrända i detta område (Karasek & Theorell, 1990). 

 En mer ingående analys visade att det inte fanns någon skillnad i nivå av utmattning 

mellan olika yrkesområden, vilket är den mest centrala faktorn för utbrändhet (Maslach et al., 

2001). Däremot så tycks utbrändheten ta sig olika form i och med att det finns skillnader 

mellan områdena i avseende på cynism och professionell effektivitet. Chefer har en högre 

nivå av professionell effektivitet samt en lägre nivå av cynism än flera andra yrkesområden.  

 Det fanns inte någon signifikant skillnad i fråga om nivå på professionell effektivitet 

mellan chefer och personerna som ingick i området skötsel & renhållning. Men värdet för 

personerna i området skötsel & renhållning liknade mer de andra områdenas värde än vad de 

liknade chefernas, vilket borde ge stöd till teorin om krav och kontroll. Detta eftersom chefer 

borde ha en högre kontroll över sitt arbete än vad alla de andra områdena har, vilket också 

borde ge ett högre självförtroende inför förmågan att klara av sina arbetsuppgifter (Karasek & 

Theorell, 1990).  

 Det finns ingen signifikant skillnad mellan chefer och högutbildade i cynism. De 

upplever lägre grad av cynism i förhållande till sitt arbete mot vad de andra områdena gör. De 

är även de grupper som uppvisar minst grad av teoretisk utbrändhet. Med högre utbildning 
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och chefsansvar, följer troligtvis ökade krav på vad som ska presteras på arbetet (Hildingsson 

& Krafft, 2001). Ansvaret gentemot övrig personal kanske ger svårigheter att distansera sig 

från sina arbetsuppgifter, samt att båda dessa grupper borde ha en stor kontroll över sina 

arbetsuppgifter, vilket kan vara förklaringen till att de uppvisar låg grad av cynism. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att det finns vissa skillnader i hur utbrändheten kan 

beskrivas inom olika yrkesområden. Chefer skattar sig själva som utbrända i samma 

utsträckning som de andra yrkesområdena gör, men teoretiskt sett så är det en lägre grad av 

utbrändhet bland dem. En förklaring kan vara att de har en större kontroll över sitt arbete, 

vilket gör att de har ett större utrymme att kunna göra något åt sin situation (Hildingsson & 

Krafft, 2001). Även om utmattningsdimensionen av utbrändhet förekommer i samma 

utsträckning över alla yrkesområden, så är olika delar av de andra två dimensionerna olika 

starka. Det gör att personer inom olika yrkesområden kanske inte skulle beskriva och uppleva 

sin utbrändhet på samma sätt.   

 Denna studie har bidragit till att bredda forskningen inom utbrändhet. Genom att 

yrkesområden har jämförts mot varandra, har det getts en antydan om att utbrändhet inte är ett 

problem som återfinns endast inom människovårdande yrken. En orsak till att det inte hittades 

några skillnader i förekomsten av klinisk utbrändhet mellan yrkesområdena, kan vara att det 

inom områdena förekommer mycket skiftande arbetsförhållanden, vilket gör att utbrändheten 

blir mer individ- än områdesbaserad (Hallsten et al., 2002). Individer inom samma 

arbetsområde kan ha varierande arbetssituationer som är mer eller mindre påfrestande. Vidare 

spelar även den personliga hanteringsförmågan en stor roll i risken att utveckla utbrändhet. I 

relation till arbetsförhållandet, kan en person som har en hög intern locus of control lättare 

hantera en pressad arbetssituation, än vad en som har en låg kan, och därigenom klara sig 

bättre från att drabbas av utbrändhet (Theorell, 2003a). Utifrån detta resonemang kan 
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slutsatsen dras att de individuella faktorerna spelar större roll än vad de yrkesrelaterade 

faktorerna gör.  

 Studien visar att 3 % totalt kunde anses som kliniskt utbrända, vilket stämmer överrens 

med hur många som får diagnosen utbrändhet vid längre sjukskrivning 

(Riksförsäkringsverket, 2002). Många fler har angett att de känner sig utbrända än vilka som 

egentligen kan klassas enligt de kliniska värdena som utbrända. Detta kan tyda på att 

begreppet utbrändhet ses lättvindligt. Kanske ligger en förklaring i att det är ett så brett 

begrepp som har många olika definitioner, vilket gör att det är svårt att veta vad det egentligen 

innebär att vara verkligt utbränd. Dock fanns det en person som inte verkar uppleva sig själv 

som utbränd, fastän att han kunde klassas som det (arbetade inom service & omsorg), samt två 

utbrända som inte kände sig högt stressade i sitt arbete (återfanns i området högutbildade). 

Alla tre var medelålders män. En anledning till att dessa män inte upplevde sig utbrända, kan 

vara att det på arbetsplatsen finns ett socialt stöd, vilket anses skyddande. Stödet kan innebära 

både praktisk och känslomässig hjälp. Belöning kan vara ytterligare en skyddande egenskap 

som anses ha positiv inverkan här kan det handla om återkoppling, löneutveckling och 

befordringsmöjligheter (Theorell 2003). En annan anledning kan vara att dessa män inte 

använder sig av ord som stressad och utbränd för att beskriva det tillstånd de befinner sig i, 

möjligen för att de inte vet innebörden av dessa ord, eller att de motsätter sig till det i 

användning av det i relation till sig själva. Kanske kan det ha samband med att utbrändhet 

tidigare kopplats till människovårdande yrken där kvinnor är överrepresenterade 

(Socialstyrelsen, 2003).  

 Yrkesområdet service & omsorg torde vara det område som har störst kontakt med 

människor. Inga signifikanta skillnader i utbrändhet har återfunnits mellan detta område mot 

de övriga områdena, vilket tyder på att utbrändhet inte endast är förekommande bland dessa 

yrken vilket tidigare forskning inriktats på.   
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 En svaghet med studien är att den hade ett högt bortfall. Dock har en bortfallsanalys 

gjorts som visade att icke-svarande skiljde sig mot respondenterna i det att de kände sig 

mindre stressade i arbetet och upplevde mindre grad av utbrändhetskänslor (Lindblom, 2006). 

Det gör att resultatet av utbrändhetsnivåerna i studien inte kunnat ligga högre om de icke-

svarande hade varit inkluderade. Således skulle det inte kunna påverka hur den kliniska 

utbrändheten fördelade sig över yrkesområden. Det som kunde ha hänt är att medelvärdena 

för de olika MBI-skalorna skulle kunnat sänkas inom vissa av områdena, vilket gör att det 

skulle kunnat uppkomma andra skillnader mellan dem. Möjligheten finns även att flera av de 

icke-svarande tillhör samma yrkesområde.  

 En annan svaghet med denna studie är att resultatet baseras på yrkesområden som 

kanske inte helt stämmer överens med de teorier som finns om utbrändhet. En annan 

möjlighet kunde ha varit att försöka dela in respondenterna i yrkesområden efter en 

uppskattad nivå av arbetets krav och möjlighet till kontroll (vilket är två viktiga faktorer vid 

uppkomsten av utbrändhet) (Karasek & Theorell, 1990). Men eftersom detta skulle begränsa 

möjligheterna att kunna jämföra resultatet med andra studiers resultat har det valts bort. 

Dessutom skulle en sådan indelning innebära en hel del tolkning om vad som är krävande 

yrken eller ej, och vad som är yrken med hög kontroll eller ej.  Därför är en standardiserad 

modell att föredra och den använda yrkesklassificeringen är internationellt vedertagen 

(Statistiska centralbyrån, 1998).  

 Risken finns att det kan ha blivit fel vid indelning av respondenter som angett mer än ett 

yrke, men dessa respondenter var så få till antal så det borde inte påverka resultatet i större 

utsträckning. 

 Ett försök att till att få yrkesområdena att bättre stämma överrens med teorierna kring 

utbrändhet var att sammanslå dem ytterligare. Sammanslagningen av yrkesområdena kan ha 

påverkat resultatet i och med att de hade skiftande värden i utbrändhet. En annan lösning för 
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att få ned områdena till antal, skulle ha kunnat vara att dela in dem endast efter 

kvalifikationsnivåer. Men på grund av att dessa inte skulle stämma så bra överens med 

befintliga teorier samt att risken att de skulle skilja väldigt mycket i antal fanns, valdes det 

bort.  

 Metodinsamlingen bygger på subjektiv data, där utbrändhet mäts genom självskattning, 

vilket måste ses som en svaghet. Men på grund av att studien genomförts på ett så stort antal 

respondenter, hade det varit orimligt att genomföra det på annat sätt, såsom via intervjuer eller 

psykologbedömningar. Det hade varit både mer tids- och kostnadskrävande. Genom att två 

självskattningsfrågor funnits med, har begreppsvaliditeten hos MBI-GS kunnat testas. De 

olika definitionerna av utbrändhet signifikanstestades mot varandra. Resultatet av testerna sa 

att det fanns ett positivt samband mellan hög utbrändhetsnivå, hög stressnivå samt höga poäng 

i MBI-skalorna. Därigenom visar det att utfallet var oberoende av använd definition vilket 

tyder på att indelningen var valid.  

 En styrka med studien är att den genomförts på ett stort slumpmässigt utvalt stickprov, 

vilket gör att den får hög generaliserbarhet till populationen. Ytterligare en styrka med studien 

är att mätinstrumentet som använts för att mäta utbrändhet har i flera studier konstaterats ha 

hög validitet och reliabilitet (Hallberg & Sverke, 2004). Dessutom saknas det studier som i 

den allmänna befolkningen undersöker förekomsten av utbrändhet, och jämför olika 

yrkesområden mot varandra.  

 Denna studie har använt sig av tre olika sätt för att kunna mäta utbrändhet; klinisk, 

teoretisk och egenupplevd utbrändhet. Här har klinisk utbrändhet bedömts vara den som väger 

tyngst, på grund av att de andra mätmetoderna kan ge upphov till ett överskattat resultat. 

Användandet av en oberoende grupp individer som är sjukskrivna pga. arbetsrelaterad stress 

och som får behandling för detta, gör att verkliga kliniska värden kan appliceras på studien, 

eftersom det är en väldigt liten del av populationen som egentligen kan anses vara utbrända. 
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Detta ger perspektiv till percentilgrupperna som annars kan ge en skev bild av verkligheten, 

sedan de är gjorda från samma stickprov vilket ger en viss rundgång. Att bara använda sig av 

percentilgrupperna kunde ha gjort att utbrändhet som fenomen hade överskattats. Genom att 

undersöka begreppet utbrändhet med hjälp av båda dessa definitioner kan det ge en klarare 

bild i hur det ser ut. Eftersom det föreligger så många olika definitioner av utbrändhet samt att 

det är problem med att diagnostisera det, kan referensgruppens värden hjälpa till, då de är 

baserade på samma mätinstrument som här använts. Det är svårt att säga huruvida 

referensgruppen är representativ mot populationen, men eftersom referensgruppens 

medelvärden i MBI-skalorna är så pass höga, torde ej resultatet vara överskattat. Hade det 

lagts för mycket tilltro till den egenupplevda utbrändheten som mätmetod, hade resultatet 

varit grovt överskattade med tanke på att det var många som ansåg sig själva vara utbrända, 

vilket inte stämmer alls överens med hur många som faktiskt blir diagnostiserade för det. 

 Begreppet utbrändhet har tidigare varit starkt kopplat till arbete. Det kan diskuteras vad 

utbrändhet egentligen är, i och med att det finns så många definitioner av det. Begreppet kan 

tyckas komplicerat p.g.a. att det är så komplex. För att kunna mäta utbrändhet har det varit 

tvunget att begränsa begreppet till en definition. Användandet av MBI som mätinstrument ger 

en begränsning till Maslachs syn på begreppet utbrändhet. Eftersom detta instrument är 

vedertaget och har visats ha hög validitet (Hallberg, & Sverke, 2004), så borde det vara en 

tillförlitlig definition att använda.  

 Slutsatsen av studien är att det inte finns några skillnader i förekomsten av utbrändhet 

över olika yrkesområden. Det skulle kunna vara en antydan till att det är mer individuella 

faktorer än yrkesfaktorer som påverkar förekomsten av det. Yrket spelar en mindre roll än hur 

personer hanterar sin vardag. Något som dock verkar vara av vikt är att ha en hög kontroll 

över sina arbetsuppgifter. Detta kan vara en intressant utgångspunkt i vidare forskning, 

eftersom det kan ge riktlinjer för hur organisationer ska byggas upp för att minska risken för 
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sjukskrivningar. Det skulle också vara intressant att studera denna population närmare för att 

se om det finns några andra faktorer som kan påverka, såsom sömnsvårigheter, eftersom det 

kan vara en del i utvecklandet av utbrändhet (Socialstyrelsen 2003). 
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