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SAMMANFATTNING 
 
Avhandlingen omfattar fyra delstudier. Det övergripande syftet var att belysa innebörder av 
att bli och vara utbränd respektive att inte bli eller vara utbränd. Delstudierna omfattar två 
grupper av vårdpersonal, en grupp sjukskrivna för utbrändhet (n=20) och en grupp som inte 
visade tecken på utbrändhet (n=20) från samma arbetsplatser inom psykiatrisk 
landstingsvård (n=7) samt kommunal äldreomsorg (n=7). Syftet var även att beskriva 
personlighetsdrag och belysa syn på samvete, samvetsstress, moralisk känslighet, socialt stöd 
och resiliens hos personerna i dessa båda grupper. Delstudie I och II baseras på text från 
narrativa intervjuer som tolkades med hjälp av fenomenologisk-hermeneutisk metod. 
Delstudie III och IV är baserade på data från samma deltagare som i delstudie I och II, 
insamlade via frågeformulären; Cattell's Sexton Personality Factors Questionnaire (16PF) 
(III) Syn på samvete (PCQ), Samvetsstress (SCQ), Moralisk känslighet (MCQ-R), Socialt stöd 
(SocIS) och Resiliens (RS) (IV). Deskriptiv statistik och Partial Least Squares Regression 
(PLSR) användes för att analysera data (III, IV). I delstudie I var syftet att belysa innebörder 
av att bli och vara utbränd utifrån vårdpersonals berättelser. Resultatet visar att bli och vara 
utbränd innebär att slitas mellan vad man vill klara av och vad man faktiskt klarar av. Det är 
som om egna ideal har blivit till krav, för oavsett omständigheterna, vill man vara och visa sig 
duktig och oberoende. Det innebär också att vara besviken på sig själv för att man inte lever 
upp till egna ideal och också besviken på andra för att de inte ger den bekräftelse man strävar 
efter. Känslor av att vara offer för omständigheterna framträder. Att bli och vara utbränd är 
att föra en fruktlös kamp för att leva upp till egna ideal och när man inte lyckas med att 
förena egen idealbild med verkligheten nås slutligen en gräns av total utmattning. I delstudie 
II var syftet att belysa innebörder av att inte bli eller vara utbränd på arbetsplatser där andra 
utvecklat utbrändhet, utifrån vårdpersonals berättelser. Resultatet visar att inte bli eller vara 
utbränd innebär att vara rotad i en livssyn präglad av en fördragsamhet med livets mång-
sidighet av medgång, motgång, styrka och svaghet hos sig själv och andra. En öppenhet för 
livets omständigheter framträder. Att kunna bedöma när man har möjlighet att påverka 
saker, liksom att släppa oförrätter och ta hand om sig själv med gott samvete framträder som 
innebörder av att inte bli eller vara utbränd. I delstudie III var syftet att beskriva personlig-
hetsdrag hos utbränd och icke-utbränd vårdpersonal från samma arbetsplatser. Resultatet 
visar att gruppen med personer sjukskrivna för utbrändhet skattade sig lägre på emotionell 
stabilitet och högre på ångest än personerna i den icke-utbrända gruppen men resultatet 
visar också på en stor spridning av skattade personlighetsdrag inom grupperna. De mest 
framträdande variablerna för att tillhöra den utbrända gruppen var öppenhet för förändring 
och ångest, och för att tillhöra den icke-utbrända gruppen emotionell stabilitet, livlighet, 
tillbakadragenhet och anspändhet. I delstudie IV var syftet att belysa syn på samvete, 
samvetsstress, moralisk känslighet, socialt stöd och resiliens hos utbränd och icke-utbränd 
vårdpersonal från samma arbetsplatser. Resultatet visar att högre nivå av samvetsstress och 
moralisk känslighet, syn på samvete som en börda, att man behöver döva samvetet för att 
kunna stanna kvar i vården samt uppfattning att man inte får stöd från omgivningen 
karaktäriserar den utbrända gruppen. Det som karaktäriserar personerna i den icke-
utbrända gruppen är lägre nivå av samvetsstress, en livssyn med en fördragsam attityd, syn 
på samvete som en tillgång, en förmåga att hantera sitt samvete på ett konstruktivt sätt och 
uppfattning att man får stöd från omgivningen. Helhetsförståelsen av de fyra delstudierna (I-
IV) diskuteras utifrån en teoretisk referensram utgående från Emmy van Deurzens tankar om 
de fyra livsvärldarna: naturvärlden, sociala världen, privata världen och idealvärlden. 
Resultatet (I-IV) kan sammanfattas utifrån människans villkor i livet och visar på betydelsen 
av att förena vita activa (det aktiva livet med arbete och handlande), vita contemplativa 
(tänkande, vilja och omdömesförmåga) samt inte minst vita regenerativa (vila och 
återhämtning) som något väsentligt för att inte bli utbränd. 
 
Nyckelord: fenomenologisk-hermeneutik, samvete, samvetsstress, utbränd/icke-utbränd, 
vårdpersonal, PLSR, 16PF. 
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ABSTRACT 
 
The thesis comprises four papers. The overall aim was to illuminate meanings of becoming and being 
burnt out respectively not becoming or being burnt out. The papers deal with two groups of healthcare 
personnel, one group on sick leave due to medically assessed burnout (n=20) and one group who 
showed no indications of burnout (n=20) from the same workplaces at psychiatric (n=7) and elderly 
(n=7) care units. A further aim was to describe personality traits and to elucidate perceptions of 
conscience (PCQ), stress of conscience (SCQ), moral sensitivity (MSQ-R), social support (SocIS) and 
resilience (RS) among the people in these two groups. Papers I and II are based on the text of narrative 
interviews interpreted using a phenomenological-hermeneutic method. Papers III and IV are based on 
data, pertaining to the same participants as in Papers I and II, derived from the following 
questionnaires; Cattell’s Sixteen Personality Factors Questionnaire (16PF) (III), ‘Perception of 
Conscience’ (PCQ), ‘Stress of Conscience’ (SCQ), ‘Moral Sensitivity Revised’ (MSQ-R), ‘Social 
Interactions Scale’ (SocIS) and ‘Resilience Scale’ (RS) (IV). Conventional statistical methods and 
Partial Least Square Regression (PLSR) were used to analyse the data (III, IV). In Paper I the aim was 
to illuminate meanings of becoming and being burnt out as narrated by healthcare personnel. The 
results show that meanings of becoming and being burnt out is to be torn between what one wants to 
manage and what one can actually manage. It is as if one’s ideals become more like demands for, 
regardless of the circumstances, one must be and show that one is capable and independent. It also 
means being dissatisfied with oneself for not living up to one’s own ideals as well as being disappointed 
in other people for not providing the confirmation one strives for. Feelings that one is a victim of 
circumstances emerge. Becoming and being burnt out leads to a futile struggle to live up to one’s ideals 
and when failing to unite one’s ideal picture with one’s reality one finally reaches an overwhelming 
feebleness. In Paper II the aim was to illuminate meanings of not becoming or being burnt out at 
workplaces where others developed burnout, as narrated by healthcare personnel. The results show 
that meanings of not becoming or being burnt out are to be rooted in an outlook on life which 
perceives its many-sidedness of prosperity, adversity, strength and weakness in oneself and others. An 
openness towards the circumstances of life emerges.  Being able to judge the possibilities of 
influencing things, as well as being able to let go of injustice and look after oneself with a clear 
conscience are revealed as meanings of not becoming and being burnt out. In Paper III the aim was to 
describe personality traits among burnt out and non-burnt out healthcare personnel from the same 
workplaces. The results show, that the people in the burnt out group had lower scores regarding 
emotional stability and higher scores regarding anxiety than the people in the non-burnt out group but 
the results also showed a wide variation of personality traits within the groups. The most important 
indicators for belonging to the burnt out group were openness to changes and anxiety, and for 
belonging to the non-burnt out group, emotional stability, liveliness, privateness and tension. In Paper 
IV the aims were to elucidate perceptions of conscience, stress of conscience, moral sensitivity, social 
support and resilience among burnt out and non-burnt out healthcare personnel from the same 
workplaces. The results show that higher levels of stress of conscience and moral sensitivity, a 
perception of conscience as a burden, having to deaden one’s conscience in order to keep working in 
healthcare and perceiving a lack of support from those around them characterize the burnt out group. 
Those in the non-burnt out group are characterised by lower levels of stress of conscience, an out-look 
on life with a forbearing attitude, a perception of conscience as an asset, an ability to deal with one’s 
conscience in a constructive way and a perception of receiving support from those around them. The 
comprehensive understanding from the four papers (I-IV) is discussed in light of a theoretical 
framework derived from Emmy van Deurzens thoughts about the four life worlds: the natural world 
(the physical world), the public world (the social world), the private world (the psychological world) 
and the ideal world (the spiritual world). The result can be summarized in terms of the human 
condition in life and demonstrates the essential importance of reconciling the vita activa (the active 
life of labor, work and action), the vita contemplativa (thinking, willing and judging) and not least the 
vita regenerativa (rest and recovery) in order to avoid being burned out. 
 
Key words: burnt out/non-burnt out, conscience, healthcare personnel, phenomenological-
hermeneutics, stress of conscience, PLSR, 16PF 
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BAKGRUND  

Projektet ‘Samvetsstress i vården’  

Denna avhandling är en del i projektet ’Samvetsstress i vården’, Institutionen för 

omvårdnad, Umeå universitetet. Projektet initierades av professor Astrid Norberg, 

och fokuserade på samband mellan samvetsstress (stress relaterad till dåligt samvete) 

och utbrändhet. Övergripande syfte med projektet var att pröva samband mellan 

samvetsstress och utbrändhet, belysa innebörden av att leva med samvetsstress, 

förstå hur samvetsstress utvecklas och eventuellt samvarierar med utbrändhet bland 

vårdpersonal, samt att pröva hur syn på samvete, moralisk känslighet, resiliens och 

socialt stöd samvarierar med utbrändhet. Ursprungsidén som utvecklats är att hög 

moralisk känslighet kan medföra ökad risk för dåligt samvete, att reaktion på dåligt 

samvete är relaterad till syn på samvete och resiliens och att gott/adekvat socialt stöd 

underlättar hanteringen av samvetsstress.  

 

Det finns många teorier och uppfattningar om vad samvete och dåligt samvete är. 

Samvetet har bland annat beskrivits uttrycka människans känsla av moraliskt ansvar 

(Jenkins & Elliott 2004) inför andra och Gud (Ratzinger 2007), upprätthålla vår egen 

värdighet inför oss själva (Childress 1979) och vara en hjälp att pröva och bekräfta oss 

själva och vår moral (Ricoeur 1992). Samvetet beskrivs tillhöra en persons heliga 

innersta som fungerar både som guide och domare (Hoose 1999) och som har en 

avslöjande funktion där samvetet blottar våra sanna motiv för vårt handlande 

(Løgstrup 1997). Det beskrivs ha en varnande funktion (Virt 1987) samt vara 

kontrollerande och bestraffande (Freud 1986). Samvetet kan ses som auktoritärt 

(utifrån kommande som rör, lydnad, plikt och social anpassning) eller humanistiskt 

(innefattar kärnan av moraliska erfarenheter och är ett uttryck för människans 

integritet) (Fromm 1990). Inom ramen för projektet ’Samvetsstress i vården’ avsågs 

inte att förklara vad samvete och dåligt samvete är. Däremot avsågs att ta reda på 

vilka uppfattningar och upplevelser vårdpersonal refererar till när de talar om 

samvete och den stress som uppkommer av dåligt samvete och därför konstruerades 

två instrument, ’Syn på samvete’ (PCQ) och ’Samvetsstress’ (SCQ). Instrumentet ’Syn 

på samvete’ avser att fånga uppfattningar om samvete, dess ursprung, funktion och 

betydelse (Dahlqvist m fl 2007). Begreppet samvetsstress avser den stress det dåliga 

samvetet genererar oavsett ursprung till det dåliga samvetet (Glasberg 2007). 
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Instrumentet ’Samvetsstress’ skattar svåra situationer i vården, hur ofta de 

förekommer och i vilken grad de ger dåligt samvete (Glasberg m fl 2006). 

 

Moralisk känslighet är en förutsättning för att kunna reflektera över sitt samvete. 

Lützén (1993) beskriver moralisk känslighet som en kognitiv kapacitet baserad på 

intuition och känsla. Hon menar att moralisk känslighet handlar om att uppfatta och 

strukturera den moraliska innebörden i situationen och att låta sig vägledas av 

intuition, känslor, välvilja och äkthet. Inom ramen för projektet har en revidering av 

ett tidigare instrument, ’Moralisk känslighet’ (Lützén, Nordin & Brolin 1994) genom-

förts och det reviderade instrumentet har använts inom projektet för att kunna fånga 

hur känslig en person är för etiska krav i vårdsituationer (Lützén, Dahlqvist, Eriksson 

& Norberg 2006). 

 

Resiliens (Nygren 2006) och socialt stöd (Taylor 2007) beskrivs som en skyddande 

buffert och resurs som främjar välbefinnande när det gäller att bemöta krävande 

omständigheter. Instrumentet ’Resiliens’ mäter en persons förmåga till flexibilitet, 

anpassning, återhämtning och hur en person klarar av motgångar (Nygren, Björkman 

Randström, Lejonklou & Lundman 2004) och ”Socialt stöd”, som mäter stöd från 

chefer, arbetskamrater, familj och vänner (Dallner m fl 2000) har använts för att 

uppnå syftet i projektet. 

 

Utifrån projektet har fyra doktorsavhandlingar publicerats. De har fokuserat: 

samvetsstress och utbrändhet bland hälso- och sjukvårdspersonal i ett sjukvårds-

distrikt (Glasberg 2007), syn på samvete, moralisk känslighet och utbrändhet inom 

psykiatrisk vård (Dahlqvist 2008), upplevelser av utbrändhet ur ett närstående- 

medarbetar- och arbetsledarperspektiv (Ericson-Lidman 2008) samt syn på samvete, 

samvetsstress och utbrändhet hos sjuksköterskor och undersköterskor / vårdbiträden 

i den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden (Juthberg 2008). Resultat från 

projektet som är relevanta för denna avhandling redovisas i löpande text mer 

detaljerat nedan. 

 

Föreliggande avhandling fokuserar vårdpersonals erfarenhet av att bli och vara 

utbränd samt vårdpersonals erfarenhet av att inte bli utbränd på samma arbets-

platser inom psykiatrisk landstingsvård och kommunal äldreomsorg. Vidare beskrivs 
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personlighetsdrag, syn på samvete, samvetsstress, moralisk känslighet, socialt stöd 

och resiliens hos dessa grupper. 

 

INLEDNING  

Beskrivning av utbrändhet 

Personer som drabbats av stressrelaterade tillstånd och psykisk ohälsa som till 

exempel utbrändhet ökade kraftigt i Sverige fram till 2003 (Theorell 2006). Särskilt 

bland kvinnor i den offentliga sektorn ökade sjukskrivningar på grund av utbränd-

hetssymtom markant fram till 2003 (Socialstyrelsen 2003, Marklund, Bjurvald, 

Hogstedt, Palmer & Theorell 2005, Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 

Lundberg 2006), därefter ses en viss avmattning fram till 2008, då kurvorna planar 

ut. Två diagnosgrupper dominerar sjukfrånvarostatistiken, muskel- och ledbesvär 

samt psykisk ohälsa. De sjukskrivningsdiagnoser som generellt ökar mest är 

utmattningstillstånd och depressioner. Reaktioner på stress samt depression och 

liknande tillstånd är de vanligaste orsakerna till långa sjukskrivningar bland anställda 

inom kommuner och landsting (AFA 2008, Försäkringskassan 2008). 

 

I Sverige har cirka 550 000 personer sjuk- och aktivitetsersättning (det som förr hette 

förtidspension) och cirka 400 000 har permanent sjukersättning. Mindre än 1% av 

dem som fått sjukersättning kom tillbaka till arbetet. Kostnaderna som redovisas för 

sjukpenning, rehab- aktivitets- och sjukersättning var cirka 98 miljarder under 2008. 

Med drygt 20% toppar vård- och omsorgspersonal sjukskrivningsstatistiken om man 

ser till personer som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar. Varje år sjukskrivs cirka 

34 000 personer för någon form av stressreaktion, allt från lättare till mycket svåra 

tillstånd. Hur många av dessa sjukskrivningar som kan relateras till symtom på 

utmattningssyndrom vet ingen idag men det beräknas vara från 1-3% (AFA 2008, 

Försäkringskassan 2008). I en svensk studie, med representativt populationsurval 

från år 2000, framkommer att cirka 7% av befolkningen visade tecken på utbrändhet 

(Hallsten, Bellaagh & Gustafsson 2002). 

 

Begreppet utbrändhet är mångfacetterat och finns sedan länge omnämnt i vardagsliv 

och skönlitteratur, till exempel har filosofen Ludwig Wittgenstein och författaren 

Graham Green använt begreppet utbrändhet i sina böcker. Redan 1869 beskrevs 

’uttröttning’ av läkaren Georg Bernard som former och typer av nervös uttröttning 
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som härrör från hjärna och ryggmärg och som han kallade neurasteni (Johannisson 

2003, 2009). Uppfattningen om definitionen av utbrändhet och beskrivningen av 

dess orsaker, yttringar, konsekvenser och åtgärder går isär (Cheng 2005, Peterson 

2008). Mer än 30 definitioner och 132 symtom finns beskrivna i litteraturen 

(Schaufeli & Enzmanns 1998). Dessa oklarheter medför att begreppet både kan 

missbrukas, misstolkas och att det har kritiserats för att vara otydligt (Hallsten m fl 

2002). Det som gör begreppet utbrändhet så mångfacetterat är inte bara svårigheten 

med de olika definitionerna av utbrändhet utan också att mer än 90% av studierna, 

som fokuserar utbrändhet handlar om personer som fortfarande är i arbete (Hallsten 

2005).  

 

Utbrändhet beskrevs som ett psykologiskt begrepp första gången i vetenskapliga 

sammanhang av Bradley 1969, men Freudenberger anses vara skaparen av begreppet 

genom sin artikel 1974 (Freudenberger 1974). Den som dock har kommit att starkt 

förknippas med begreppet är Christina Maslach (Schaufeli & Enzmann 1998, 

Socialstyrelsen 2003). Utbrändhet beskrivs av Maslach som en psykologisk kris och 

ett syndrom bestående av emotionell utmattning, depersonalisation/cynism och 

reducerad prestationsförmåga (Maslach 2003) och som är knutet till ogynnsamma 

arbetsmiljöer som till exempel för stor arbetsmängd, brist på kontroll, otillräcklig 

erkänsla och erkännande, avsaknad av gemenskap och rättvisa samt motstridiga 

värderingar inom organisationen och bland arbetskamrater (Maslach & Leiter 1997, 

Maslach, Schaufeli & Leiter 2001). Enligt Åsberg, Nygren, Herlofson, Rydlander och 

Rydmark (2005) finns det ingen anledning att tro att just den arbetsrelaterade 

stressen skulle ge upphov till en särskild symtombild som skiljer sig från symtom-

bilden vid andra typer av långvarig stress som till exempel arbetslöshet, sjuka 

anhöriga eller andra allvarliga och långvariga psykosociala påfrestningar. 

 

Pines och Aronson (1988) beskrev ’burnout’ (tedium) som en generell utmattnings-

reaktion på långvariga och emotionellt krävande situationer och inkluderade även 

fysiska symtom till den känslomässiga och mentala utmattningen samt betonade att 

’burnout’ även kunde förekomma i andra sammanhang än arbetsrelaterade. Pines 

och Keinan (2005) har även beskrivit ett psykodynamiskt existentiellt synsätt på 

utbrändhet och anser att utbrändhet bottnar i människans behov av att finna 

existentiell betydelse genom arbetet och att människor ofta gör yrkesval utifrån 
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omedvetna bakomliggande orsaker. Även Altun (2002) har beskrivit utbrändhet som 

ett psykiskt tillstånd som orsakas av långvarig stress, fysisk och/eller psykisk 

överbelastning. Farber (2000) menar att det finns olika typer av ’burnout’ och skiljer 

mellan ’wearout’ där individen till slut ger upp på grund av för stor belastning och för 

lite belöning, klassisk ’burnout’ där individen successivt ökar sin ansträngning i 

jakten på erkännande ända till total utmattning och ’underchallenged’ där 

belastningen och utmaningen är för låg i förhållande till förmåga. Hallsten beskriver 

en processmodell (Hallsten 2001) och menar att utbrändhet kan uppstå i alla 

sammanhang (Hallsten m fl 2002). Han föredrar att använda termen ’utbränning’ 

och skiljer mellan att vara ’utbränd’ (burnout) och ’psykiskt utsliten’ (wornout) 

(Hallsten 2005). Dessa två tillstånd med liknande symtom har olika orsaker där 

drivkrafterna och anpassningssträvandena är starkare vid utbränning än vid 

utslitning. Personerna som drabbas av utbrändhet drivs dit på grund av att deras 

självkänsla i stor utsträckning baseras på deras prestationer. De psykiskt utslitna blir 

det som följd av stora yttre påfrestningar (Hallsten, Josephson & Torgén 2005). 

Neurobiologisk forskning pekar mot att det kan finnas två olika utbrändhetssyndrom, 

en med låg dopamin och en med låg serotonin funktion (Tops m fl 2007). 

 

Internationellt finns inte någon officiell definition och diagnos för utbrändhet, men 

Socialstyrelsen formulerade och accepterade kriterier för utmattningssyndrom i 

enlighet med den modell som används i det amerikanska psykiatriska diagnos-

systemet DSM-IV (Socialstyrelsen 2003) och som sedan januari 2005 ingår i den 

svenska versionen av sjukdomsklassifikationssystemet ICD-10, F43.8A. 

(Socialstyrelsen 2005). Kriterierna klargör också relationen till andra psykiatriska 

diagnoser som till exempel dystymi, egentlig depression och generaliserat ångest-

syndrom. Diagnosen utmattningssyndrom förutsätter identifierbara stressfaktorer 

under minst sex månader, vilka inte behöver vara arbetsrelaterade (Socialstyrelsen 

2003, Åsberg m fl 2005). I dag finns också vägledande riktlinjer för längd på 

sjukskrivningstider vid olika stressrelaterade tillstånd, däribland utmattnings-

syndrom (Socialstyrelsen 2008). 

 

I denna avhandling används genomgående begreppet utbrändhet, eftersom det är det 

begrepp som främst används idag inom forskning och i alldagligt tal samt att ingen av 
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deltagarna i föreliggande studie kunde diagnostiseras enligt kriterierna för 

utmattningssyndrom eftersom diagnosen inte fanns när studien startade.  

 

Förklaringar till utbrändhet 

Arbetsrelaterade förklaringar 

Forskning har till stor del relaterat utbrändhet till olika aspekter av arbetsmiljön, som 

företagskulturen, ledningen, ledarskapet, medarbetarskapet samt hur den enskilda 

personen relaterar till detta (Abrahamsson m fl 2003, Gatu 2005, Maddi & Khoshaba 

2005, Lindberg, 2006, Thulin Skantze 2006). På senare år har dock mer av ett 

helhetsperspektiv på sambandet mellan samhällskrav, arbetsorganisation och individ 

beskrivits i forskningen (Allvin m fl 2006). Krav från såväl arbete som familj kan 

bidra till utbrändhet (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli 2000, Demir 

Ulusoy & Ulosoy 2003). Arbetsrelaterade förklaringar som i studier beskrivits bidra 

till utbrändhet är bland annat frekventa organisationsförändringar (Theorell 2006, 

Eriksson, Starrin & Janson 2008) och ’gränslöst arbete' (Allvin m fl 2006). Även stor 

arbetsmängd, som till exempel ansvar för ett stort antal patienter per skift (Coffey & 

Coleman 2001), tidspress, många arbetsuppgifter (Gillespie & Melby 2003, Taylor & 

Barling 2004) och oregelbundna arbetstider (Koivula, Paunonen & Laippala 2001, 

Demir m fl 2003) har visats bidra till utbrändhet. Rollkonflikter och otydlighet om 

vad som förväntas i yrkesrollen och i organisationen beskrivs vara riskfaktorer (Payne 

2001, McVicar 2003, Jawahar, Stone & Kisamore 2007). Brist på resurser (Bakker, 

Demerouti & Euwema 2005, Peterson, Demerouti, Bergström, Åsberg & Nygren 

2008) och obalans mellan krav och resurser är starkt relaterade till utbrändhet 

(Bakker, Killmer, Siegrist & Schaufeli 2000, Khowaja, Merchant & Hirani 2005). 

Även att ha täta kontakter och direkt kontakt med patienter (Demerouti m fl 2000, 

McGraft, Reid & Boore 2003) samt upplevelse av hög arbetsbelastning direkt kopplad 

till höga känslomässiga krav i vardagliga krisartade situationer med svårt sjuka 

patienter och oroliga och bekymrade anhöriga, samt etiska konflikter till exempel 

olika uppfattningar relaterade till återupplivning (Cole, Slocumb & Mastey 2001, 

Smith & Godfrey 2002, Sørlie, Jansson & Norberg 2003, Robison, Curry, Gruman, 

Porter, Henderson & Pillemer 2007) har visats vara relaterade till hög risk för 

utbrändhet. Studier har även visat att dåliga relationer och respektlöshet mellan 

arbetskamrater beskrivs som påfrestande och stressande och beskrivs kunna bidra till 



 15 

utbrändhet (Payne 2001, Taylor & Barling 2004, Rowe & Sherlock 2005, Brody 2006, 

Sundin, Hochwälder, Bildt & Lisspers 2006). 

 

Brist på socialt stöd från chefer och arbetskamrater, samt brist på information, 

kontroll och självständighet i arbetet har också beskrivits bidra till utbrändhet 

(Kilfedder, Power & Wells 2001, Severinsson 2003, Billeter-Koponen & Freden 2005, 

Hochwälder 2007). Studier har visat att bristande stöd från chefer är associerat med 

samvetsstress (Glasberg, Eriksson & Norberg 2008). Arbetsledare i vården som 

intervjuats om sin syn på hur utbrändhet uppstår beskriver bland annat att bristande 

ledarskap, misstro och minskad respekt inom organisationen och på samhällsnivå 

kan bidra till utbrändhet. Personal känner sig utbytbara och inte sedda som unika 

personer. Allt bidrar till att de hamnar i en neråtgående spiral med negativa känslor 

som upplevelser av otillräcklighet, pessimism och maktlöshet (Glasberg, Norberg & 

Söderberg 2007).  

 

Arbetsledarens roll, funktion och förhållningssätt har beskrivits bidra till utbrändhet 

(Webster & Kisst Hackett 1999, Elder 2004, Halbesleben & Buckley 2004, jfr 

Rosengren 2008). Även vad det innebär att vara arbetsledare till en person som 

utvecklat utbrändhet har undersökts. Resultat visar att arbetsledarna kläms mellan 

kraven att hjälpa, stödja och stötta den drabbade att kunna stanna kvar och/eller 

återgå till arbetet och kraven att verksamheten måste fungera med hänsyn till övriga 

medarbetares arbetsbelastning. Arbetsledarna beskriver upplevelser av att hjälpen 

inte når fram och de upplever dåligt samvete för att inte kunna hjälpa (Ericson-

Lidman & Strandberg 2008). I intervjuer med medarbetare till personer som 

drabbats av utbrändhet beskrivs en komplicerad kamp att hjälpa och stödja den 

drabbade och samtidigt själv klara av det extra arbete som uppstår på grund av att 

den drabbade inte orkar som förut. Medarbetare beskriver att de axlar en tung börda 

och försöker att göra allt de kan för att hjälpa och stödja. Situationen beskrivs som 

betungande och konfliktfylld och känslor av tillkortakommande, misslyckande och 

dåligt samvete hos medarbetare framträder (Ericson-Lidman, Norberg & Strandberg 

2007, Ericson-Lidman & Strandberg 2007). Liknande faktorer som nämns ovan har 

beskrivits vara en bidragande del till det som kallas ’utbrändhets smitta’ inom 

organisationer och arbetsplatser (Bakker, Schaufeli, Sixma & Bosveld 2001, Bakker, 

Le Blanc & Schaufeli 2005). Ovanstående studier visar alltså på att det har fokuserats 
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och visats på en mångfald arbetsrelaterade förklaringar till utbrändhet, på samhälls- 

organisations- och individnivå. 

 

Personrelaterade förklaringar 

Personrelaterade förklaringar till utbrändhet är till exempel ålder, kön, arbets-

erfarenhet och biologi. Högst prevalens av utbrändhet i Sverige finns bland yngre 

personer, kvinnor, ensamstående, invandrare och arbetslösa (Hallsten m fl 2002, 

Hallsten 2005). Det finns studier som visar att å ena sidan hög ålder och lång arbets-

erfarenhet bidrar till utbrändhet (Koivula m fl 2001) och att å andra sidan för lite 

erfarenhet och att inte känna sig säker och kompetent med brist på kunskaper i olika 

situationer bidrar till ökad risk för utbrändhet (Oerman & Garvin 2002). Studier har 

visat att kvinnor i högre grad drabbas av ohälsa än män. Ohälsotalen är betydligt 

högre och den självupplevda hälsan är avsevärt sämre bland kvinnor än män. 

Hammarström och Hensing (2008) skriver att även om biologiska skillnader kan 

påverka hälsoutfallet, så tenderar dessa ofta att överskattas och de sätts inte in i ett 

sammanhang som gör dem begripliga. Huvuddelen av de hälsoskillnader som 

existerar mellan kvinnor och män har sitt ursprung i maktstrukturer samt kulturella 

och ideologiska föreställningar i samhället och därigenom är de möjliga att åtgärda 

(jfr Strömberg & Eriksson 2006). Svensk arbetsmarknad är starkt könssegregerad 

och studier visar att kvinnor och män har haft och fortfarande har olika livsvillkor, 

position i samhället och arbetslivet utifrån ’könsmaktsordning’, vilket anses bidra till 

ökad stress för kvinnor (Vetenskapsrådet 2004, Risberg 2005, Holmgren 2008). 

Boye (2008) visar att den ojämlika fördelningen av hushållsarbete bidrar till att 

kvinnor har sämre psykiskt välbefinnande än män. I Sverige liksom i övriga Europa 

gör kvinnor i genomsnitt tre gånger så mycket hushållsarbete som män vilket 

beskrivs som bidragande orsak till att kvinnor i olika studier beskriver mer upplevd 

stress i livet än män. Vid analys av anmälda och godkända arbetsskador utifrån 

arbetsrelaterad stress framträder att fler ärenden om psykisk arbetsskada rör kvinnor 

än män, men bland de godkända arbetsskadorna syns könsskillnader där män har en 

högre frekvens av godkända arbetsskador än kvinnor (Westerholm 2008). Även 

stressrelaterade fysiska och psykosociala tecken på utbrändhet har beskrivits (Shirom 

& Melamed 2005, Peterson m fl 2008), som till exempel sömnproblem. Stress-

forskningen har visat att människor kan hantera mycket stora mängder stress utan 

att bli sjuka om de bara kan kompensera med sömn och återhämtning. Runt 12% av 
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svenska folket lider av sömnproblem och de flesta personer som drabbats av 

stressjukdom klagar över sömnproblem (Åkerstedt & Kecklund 2005). Ekstedt 

(2005) visar i sin avhandling ”Utbrändhet och sömn” att hos personer som led av 

utbrändhet var sömnen tydligt försämrad och de allra flesta långtidssjukskrivna för 

utbrändhet hade sömnstörningar (Åkerstedt & Kecklund 2005). Samband mellan 

upplevd status och social position finns beskrivet relaterat till hälsa och ohälsa 

(Marmont 2006). Även samband mellan utbrändhet och alkoholberoende finns 

beskrivit (Ahola m fl 2006) liksom att påfrestande livshändelser tidigare i livet 

(Rimmö, Åberg & Fredrikson 2005) och PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) och 

ADHD (Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet) finns bakom många fall av 

utmattningssyndrom (Brattberg 2006). 

 

Syn på samvete, samvetsstress, moralisk känslighet och utbrändhet 

Ett gott samvetet beskrivs som viktigt för vårdpersonalens upplevelser av moralisk 

integritet och självrespekt och att inte lyssna till sitt samvete eller att gå emot det kan 

leda till att en person förlorar harmonin och helheten i sitt själv och sin känsla av 

värde (Childress 1997). Enligt Allport (1995) är psykisk ohälsa ofta förknippad med 

inre konflikter och i dessa konflikter är personens moral ofta inblandad och därmed 

samvetet. Samvetet har en integrerande funktion och är på olika sätt inblandat i 

processen som integrerar personen till en enhetlig och harmonisk helhet. Enligt 

Allport (1995) uttrycker samvetet en persons mål och ideala jagföreställning, som 

måste förändras i samma takt som personen utvecklas för att fungera konstruktivt. 

Inom psykologin används numera sällan ordet samvete utan språkbruket utgår ofta 

utifrån affektpsykologin där affekterna ses som drivkraft i den process genom vilken 

individen skapar mening ur erfarenheter, och ord som skam och skuld är vanliga för 

att beskriva en persons känslor (Cullberg Weston 2008). Skammen är som affekt 

nära associerad till vår identitet och vår upplevelse av vilka vi är. Den kan ses som ett 

kommunikativt signalsystem, primärt motiverande, nedärvt (socialiserat till olika sätt 

att uppfatta, tolka och förhålla sig till världen) och anses ha en central inverkan på 

hur beteendemönster och självkänsla organiseras under personlighetsutvecklingen 

(Nathansson 1994, Lewis 2000, Tagney & Dearing 2002).  Tagney, Stuewig och 

Mashek (2007) fann i sin granskning av hur skam och skuld beskrivs i litteraturen att 

känslan av skam rör sig om moraliska dilemman eller nederlag, och innebär fokus på 

det egna självets svagheter och hur andra värderar ens själv, medan i känslan av 
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skuld fokuseras den specifika utförda handlingen och hur den påverkar andra. 

Misheva (2000) definierar skam som en känsla som angriper ens självkänsla och gör 

att man känner sig dålig och värdelös. Den kräver personlig upprättelse och bidrar till 

att den drabbade anstränger sig hårdare för att undvika känslan. Skam är en svår 

känsla att bära eftersom den angriper självrespekten (Cullberg Weston 2008). 

Skamkänslor anses i hög grad finnas med i utbrändhetsprocessen (Gulbrandsen, 

Fugelli, Hovind Stang G & Wilmar 2006, Pendry 2007, Cullberg Weston 2008). 

 

Dahlqvist m fl (2007) visade i studien där enkäten ’Syn på samvete’ (PCQ) 

konstruerades och validerades, att vårdpersonal uppfattar samvetet som en 

auktoritet, en varningssignal, en tillgång i arbetet, en börda och att samvetet kräver 

lyhördhet och är beroende av kultur och situation. Dahlqvist (2008) skriver i sin 

doktorsavhandling om två olika sätt att leva med dåligt samvete. Om personal 

uppmärksammar känslan och tolkar samvetets budskap så upplever de sitt samvete 

som en tillgång. Om de däremot känner att de måste döva sitt samvete för att kunna 

stanna kvar i vården visar det sig ha samband med emotionell utmattning och 

depersonalisering.  

 

Glasberg (2007) visar i sin doktorsavhandling samband mellan samvetsstress och 

utbrändhet. Att inte leva upp till sin moraliska övertygelse, att gå emot sina 

värderingar och att uppleva att privatliv påverkas av arbetslivet belastar samvetet och 

har samband med utbrändhet. Även samvetsstress på grund av att man inte hinner ge 

den vård man upplever att patienten behöver, och för att man inte kan leva upp till 

andras förväntningar visar sig vara relaterad till utbrändhet (Glasberg, Eriksson & 

Norberg 2007a). Även Juthberg (2008) sammanfattar i sin doktorsavhandling att det 

finns samband mellan samvetsstress och utbrändhet. När andras normer eller 

fastslagna villkor för arbetet inte stämmer överens med personalens egna värderingar 

och normer kan det medföra att de inte känner sig som goda medarbetare eller som 

god vårdpersonal. Glasberg m fl (2006) och Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin 

(2007) visade att upplevelser av att vara tvungen att döva sitt samvete för att kunna 

stanna kvar i vården och att samvetet är för strängt är relaterade till risk för att bli 

utbränd. Det som genererade mest samvetsstress var upplevelser att inte hinna ge 

den vård patienten behöver och att vårdarbetet är så krävande att privatlivet 

påverkas. Juthberg (2008) visade att en tredjedel av vårdpersonalen uppfattade sitt 
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samvete som alltför strängt och att var femte personal angav att de behövde döva sitt 

samvete för att kunna stanna kvar i vården. Samvetsstress har även visat sig vara 

relaterad till syn på samvete. Att uppfatta samvetet som en varningssignal att inte 

skada andra och samtidigt uppleva att inte kunna följa sitt samvete i sitt arbete och 

att känna sig tvungen att döva sitt samvete för att kunna stanna kvar i vården är 

relaterat till samvetsstress och är starkt korrelerat till utbrändhet (Glasberg m fl 

2008, Juthberg m fl 2008). Skattningar av betungande ansvarsskyldighet visar 

positiva samband med skattningar av emotionell utmattning och depersonalisation 

(Dahlqvist 2008). Samvetsstress är även associerad med upplevelse av bristande stöd 

från närmaste chef och låg grad av resiliens (Glasberg m fl 2007a, 2008). 

 

Moralisk känslighet är en förutsättning för att man uppmärksammar sitt samvete 

(Lützén 1993) och ses som en tillgång för vårdpersonal. Dock kan hög grad av 

moralisk känslighet och andra externa faktorer som hindrar vårdare att göra vad de 

tror är bäst för patienter och känsla av brist på kontroll bidra till upplevelser av 

moralisk stress (Lützén, Cronqvist, Magnusson & Andersson 2003). Lützén m fl 

(2006) visade genom faktoranalys på tre faktorer relaterad till moralisk känslighet: 

känsla av moralisk börda, känsla av moralisk styrka och känsla av moraliskt ansvar. 

Känsla av moralisk börda visade sig vara positivt relaterad till samvetsstress bland 

vårdpersonal (Lützén m fl 2006, Glasberg m fl 2007a, Dahlqvist 2008). För höga och 

för många orealistiska förväntningar både från individen själv och andra, exempelvis 

chefer, medarbetare, patienter och familj kan bidra till utbrändhet (Edwards & 

Burnard 2003, Severinsson 2003, Vanheule & Verhaeghe 2004). Även skillnader 

mellan egna värderingar och ideal och de värderingar och ideal som finns på arbets-

platsen har beskrivits relaterade till utbrändhet (Altun 2002, Maytum, Heiman & 

Garwick 2004, Ekstedt & Fagerberg 2005). Ovanstående studier visar alltså på att det 

finns samband mellan syn på samvete, samvetsstress, moralisk känslighet och 

utbrändhet.  

 

Att leva med utbrändhet 

Forskningen om utbrändhet visar på ett stor personligt lidande (Lindholm, Fredlund 

& Backhan 2005). Billeter-Koponen och Fredén (2005) intervjuade 10 sjuksköterskor 

sjukskrivna för utbrändhet och använde ‘grundad teori’ som analysmetod. Resultatet 

visar bland annat att känslor av maktlöshet influerar och påverkar synen på det egna 
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arbetet. Severinsson (2003) intervjuade en sjuksköterska och använde kvalitativ 

innehållsanalys vid tolkningen av texten. Känslor av ’att inte räcka till’  leder till olika 

hälsoproblem som efterhand leder fram till beslut att förändra sin situation genom 

att ta ansvar för sig själv genom att lämna sitt arbete. Ekstedt and Fagerberg (2005) 

intervjuade åtta personer som var sjukskrivna för utbrändhet. Resultatet tolkades 

med fenomenologisk metod och visar att personerna känner sig fångade mellan 

stimulerande utmaningar, uppgifter och ansvarstagande och aldrig sinande krav. 

Personerna slutar gradvis att engagera sig och sluter sig allt mer för att försvara sin 

självbild och hela livet är påverkat. I intervjuer med medarbetare till personer som 

drabbats av utbrändhet beskrivs att personer som drabbas av utbrändhet kämpar för 

att klara sig själva, strävar mot ouppnåeliga mål och att de distanserar och isolerar sig 

från såväl patienter, medarbetare som arbetsuppgifter. Till slut visar de även på 

kroppsliga och själsliga tecken på att vara nära bristningsgränsen (Ericson-Lidman & 

Strandberg 2007). Hammarlin (2008) har för sin doktorsavhandling intervjuat sex 

personer som lider eller har lidit av utbrändhet. Resultatet tolkades med 

fenomenologisk metod och visar att vara utbränd är, å ena sidan, en mycket svår 

upplevelse, präglad av stort lidande som ödelägger allt och detta beskrivs som att 

vara levande död, utkastad i ensamhet, sårbarhet och hemlöshet. Å andra sidan 

beskrivs det som att man genom livskrisen funnit ny mening i sitt liv genom att ha 

tvingats till reflektion, hittat slumrande förmågor, återupptäckt sina bortglömda 

drömmar och slutligen funnit nya vägar. Hammarlin beskriver det som att 

personerna funnit utbrändhetens och långtidssjukskrivningens dolda möjligheter. 

För lika mycket som sjukdomen stänger dörrar så kan den leda till nya outforskade 

rum där nätverken (olika patient- och intressegrupper) ger viktig trygghet och dessa 

nätverk kan vara en väg ut ur isolering och långtidssjukskrivning. Nätverken kan 

också innebära att identiteten som sjuk förstärks och blir det enda att hålla fast vid. 

Rehnsfeldt och Arman (2008) har intervjuat sju personer med utmattningssyndrom 

och beskriver att personerna kämpar med en hotande, outhärdlig, ohållbar tomhet 

som beskrivs som ett outhärdligt lidande. Samtidigt beskrivs en vallfärd (A 

pilgrimage on the road) för att nå ett eget inre beslut om att nå ny insikt och där 

lidande förvandlas till mening.  
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Förklaringar till icke-utbrändhet 

Antonovsky (1985, 2005) introducerade det salutogena perspektivet i forskning som 

betonar upplevelse av hälsa och resurser och beskrev ’Känsla av sammanhang’ 

(KASAM) som ett sätt att förhålla sig till sig själv och till omvärlden, och som en 

förklaring till varför vissa personer förblir friska trots stress och svårigheter. 

Antonovsky (2005) definierar känsla av sammanhang utifrån de tre dimensionerna; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De tre dimensionerna bygger till stor 

del på begreppet ’individens generella motståndsresurser’ (GMR), vilket omfattar alla 

faktorer, fysiska, psykosociala och materiella som underlättar för individen att se sin 

omvärld som strukturerad, begriplig och möjlig att hantera. Hög känsla av samman-

hang karaktäriseras mer som en förmåga att använda sina egna GMRs på ett adekvat 

sätt, än av hur många som finns. Toivanen (2007) visade i sin doktorsavhandling att 

en stark känsla av sammanhang minskade risken att få sjukdomssymtom vid 

arbetsmiljöpåfrestningar, som till exempel vid hög fysisk belastning och psykosocial 

stress på arbetet. 

 

Det finns också en rad andra salutogena faktorer som beskrivs vara relaterade till 

hälsa och utbrändhet (Schaufeli & Buunk 2007) som till exempel självförmåga (self-

efficacy) som beskriver en persons tillit till den egna förmågan att ha kontroll över en 

bestämd situation eller handla på ett bestämt sätt (Bandura 1992). Även var personer 

förlägger sin känsla av kontroll (locus of control) (Rotter 1966), inlärd förmåga 

(learned resourcefullness) (Rosenbaum 1990) och härdighet (personality hardiness) 

(Kobasa 1979, Garrosa, Moreno-Jimenez, Liang & Gonzalez 2008) beskrivs 

relaterade till hälsa. I Kobasas begrepp härdighet ingår tre upplevelsekomponenter, 

kontroll, engagemang och utmaning. En härdig person har en känsla av hög kontroll, 

starkt engagemang och ser förändring som en möjlighet till utveckling (Kobasa, 

Maddi & Kahn, 1998). Även förmåga till optimism (dispositional optimism) (Scheider 

m fl 1989) och olika former av hanteringsstrategier ofta kallade copingstrategier 

(problem/emotion-focused coping) (Lazarus & Folkman 1984, Lazarus 1999, 

Greenglass 2005) beskrivs som relaterade till hälsa. Effektiv coping kan ses som en 

god och lyckad anpassning mellan individen och hans eller hennes omgivning 

(Lazarus & Folkman 1984, DeLongis & Holtzman 2005) där individen använder olika 

aktiva handlingsinriktade eller mer känslomässiga sätt att hantera sin situation 

(Billings, Folkman, Acree & Moskowitz 2000, Sommerfield & McCrae 2000). 
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I omvårdnadsforskning har hälsa kopplats till ‘inre styrka’ (jfr Dingley, Roux & Bush 

2000, Roux, Dingley & Bush 2002, Dingley & Roux 2003, Rutherford & Parker 2003, 

Nygren 2006)  som beskrivits som en central mänsklig resurs som främjar väl-

befinnande. Inre styrka är ofta beskrivet utifrån begreppen ’känsla av sammanhang’ 

(Antonovskys 2005) och ’livsmening’ som beskrivs som en vilja till mening och som 

den primära motivationen för livet, utan vilken människan upplever en desperat 

känsla av existentiellt vakuum (Frankl 2000). Inre styrka har även beskrivits utifrån 

begreppet ’självtranscendens’ som definieras som förmåga att överskrida inre och 

yttre gränser. Transcendens beskrivs som en förmåga att öppna sina sinnen och rikta 

sin uppmärksamhet mot att vara närvarande i ögonblicket och som en förmåga att 

finna nya perspektiv som skapar mening och realistiska proportioner på problem. I 

sina önskningar går människan bortom det som hon faktiskt är för att uppnå 

framtida mål (Reed, 1991, Dahlqvist, Söderberg & Norberg 2007a). En intervjustudie 

bland de allra äldsta visar att innebörden av inre styrka när man är gammal är 

upplevelse av att livet går vidare, öppenhet inför livets möjligheter av aktiviteter och 

val, och att leva i helhet. Innebörden av inre styrka är att välja den gyllene medel-

vägen, det vill säga att göra goda val för sig själv och andra och visar sig som: att 

känna sig kompetent och även känna tilltro till andra, att se livet från den ljusa sidan 

utan att blunda för den mörka, att känna lugn och frid och även vara aktiv, att vara 

densamma och även kunna växa in i en ny roll och slutligen leva i kontakt och 

samspel med nuet, det förflutna och i framtiden (Nygren, Norberg & Lundman 

2007). 

 

Inre styrka har även beskrivits utifrån begreppet ’resilience’ (Richardson, 2002). 

Resiliens är ett begrepp som används för att förstå och beskriva en persons förmåga 

till flexibilitet, anpassning, återhämtning och hur en person klarar av motgångar 

(Rutter, 1987, Dyer & McGuinness, 1996). Begreppet resiliens användes först för att 

försöka förstå ’maskrosbarns’ förmåga till återhämtning, trots svåra upplevelser 

(Werner & Smith 1982, 1992, Garmezy & Rutter 1983). Resiliens har i studier 

beskrivits som en egenskap eller mänsklig energi och som en process som utvecklas 

över tid. Resiliens beskrivs påverkas av integrering av fysiska, psykologiska, 

sociokulturella och andliga faktorer (Rutter 1987, Richardson 2002, Maddi & 

Khoshaba 2005) och formas och omformas genom livet utifrån upplevelser av både 
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framgångar, motgångar och/eller att livet tidvis inte förändras. Wagnild och Young 

(1990) identifierade utifrån intervjuer med äldre kvinnor fem dimensioner i resiliens. 

Dimensionerna är: sinneslugn (ett balanserat sätt att se på sitt liv och sina erfaren-

heter), uthållighet (en vilja att fortsätta rekonstruera sitt liv och att fortsätta vara 

involverad), självförtroende (en tro på sig själv och sin egen kapacitet), menings-

fullhet (en tro att livet har en mening), och existentiell ensamhet (en insikt att varje 

människas livsväg är unik).  

 

Det finns även en omfattande forskning om självkänslans betydelse för hälsa 

(Johnson 1999, 2003, 2004, Crocker & Park 2004, Hallsten m fl 2005) och 

självkänsla beskrivs då som en skyddande buffert och resurs när det gäller att bemöta 

krävande omständigheter i livet och den anses bidra till en mer tillitsfull och 

optimistisk livshållning. Enligt Ricoeur (1992) är självkänsla och självrespekt kärnan 

i ’självet’. Skillnader mellan individer i hälsa påverkas av ett komplext samspel mellan 

kropp och känslor i det sammanhang personen befinner sig (Lazarus 1999, Lewis 

2000, Damasio 2003, Sapolsky 2003, Enzmann 2005, Sjögren 2005). Upplevelser av 

skam och skuld är starka krafter som leder till psykobiologiska stressreaktioner och 

förmåga att hantera dessa känslor hör till människans mognadsprocess som 

utvecklas under livet (Tangney m fl 2007). Med affektmedvetenhet avses en förmåga 

att tolka kroppens signaler och att svara adekvat på situationer utifrån dessa signaler. 

Denna förmåga anses viktig för individens upplevelse av stress (Nathanson 1994, 

1996). Skam kan förstås som en känsla av inkompetens, misslyckande och 

otillräcklighet och människan värderar sig utifrån ”stolthet och skam”, där stolthet 

tillför en förstärkning av det egna självvärdet och självkänslan. Tankar om den egna 

svagheten, inkompetens, förminskande av oss själva, skadar vår identitet och vår 

självkänsla mest enligt Nathanson (1994) som beskriver människors olika sätt att 

reducera smärtsamma skamupplevelser utifrån vad han kallar skamkompassen, det 

vill säga fyra olika sätt att hantera och isolera känslor av skam, tillbakadragande 

(withdrawal), undandragande (avoidance), attack mot självet (attack self) och attack 

mot andra (attack other). Även i studier av Lewis (2000) beskrivs hur människor 

hanterar skam genom att klandra andra. Det finns mycket forskning som visar att 

även andra faktorer som till exempel gener, god sömn, sund livsstil och motion har 

betydelse för att hålla sig frisk (Sapolsky 2003, Ekman & Arnetz 2005, Shirom & 
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Melamed 2005). Det syns logiskt att anta att ovan beskrivna krafter som håller 

personer friska i allmänhet också medverkar till förebyggandet av utbrändhet.  

 

Utbrändhet och icke-utbrändhet relaterad till personlighet  

Personlighet och hälsa är nära förknippade ur ett salutogent perspektiv (Kallenberg & 

Larsson 2004). Personlighet har både beskrivits ha samband med utbrändhet 

(Bakker, Van Der Zee, Lewig & Dollard 2006) och som en resurs för att förbli frisk 

(Ghorpade, Lackritz & Singh 2007). Begreppet personlighet står för en helhet som 

människan upplever både hos sig själva och hos andra, men som inte är så lätt att 

beskriva och definiera (Feist & Feist 2008). Personlighet beskrivs som egenskaper av 

karaktäristiska mönster av känslor, tankar och beteenden som är relativt stabila både 

över tid och i olika situationer i motsats till mer tillfälliga sinnesstämningar. Vanliga 

personlighetsdrag som beskrivs i studier är känslomässig stabilitet (nervös, själv-

kritisk, impulsiv etc), utåtriktning (sällskaplig, aktiv etc), öppenhet (fantasifull, 

estetisk, handlingsinriktad, kreativ, värdeorienterad etc), vänlighet (tillitsfull, 

rättfram, foglig, försiktig etc) och målmedveten (ordningsam, pliktuppfyllande, 

resultatinriktad, disciplinerad etc) (Bertelsen 2006). Hur mycket av människans 

egenskaper som kan hänföras till biologi och eller miljö råder det fortfarande delade 

meningar om. Arvets inflytande på olika egenskaper har i studier beskrivits vara 

mellan 30 och 70 procent. Framförallt beskrivs egenskaperna utåtriktning och 

öppenhet kunna förklaras av det genetiska arvet (Fahlke & Johansson 2007). 

Forskning om personlighetsutveckling har allt mer anammat en helhetssyn på 

människans utveckling där både biologi och miljö tillsammans med andra faktorer i 

samspel formar människor till olika individer (Lundberg 1999, Fahlke & Johansson 

2007). Ur ett social konstruktivistiskt perspektiv är det många samverkande faktorer 

som påverkar vårt sätt att vara och förhålla oss i tillvaron, till exempel, genus, ålder, 

klass och maktrelationer (Giddens 1996, 1999, 2005, 2007). Enligt symbolisk 

interaktionism är människors handlingar socialt konstruerade. Människor handlar på 

ett sätt de finner ändamålsenligt och meningsfullt. Vad som uppfattas som menings-

fullt formas i hög utsträckning genom sociala relationer och interaktioner där 

människans egen självuppfattning och identitet i hög grad är en social produkt och 

där självet skapas genom interaktioner med andra (Kegan 1994, Giddens 2007). 

Goffman (2004) menar att människan ofta presenterar sig via olika roller/masker, 

som får representera hennes sätt att uppfatta sig själv. Goffman menar att masken 
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kan bli människans sanna jag, den person hon vill vara. Med tiden blir rollen och 

masken integrerad som en del av personligheten. Rogers (1961) skiljer mellan 

realsjälv (hur man är) och idealsjälv (hur man vill vara). Inkongruens mellan 

realsjälvet och idealsjälvet innebär att det finns en spänning mellan hur man är och 

hur man vill vara (realsjälvet motsvarar inte idealsjälvet). Detta kan enligt Rogers 

leda till att människan tycker att hon är dålig för att hon inte uppnår idealsjälvet. 

Moxnes (2008) skriver att personligheten är summan av självets element, realiserade 

och potentiella och kallar dem för olika fasetter (självets mångfaldighet). Han menar 

att människans ’själv’ är sammansatt av mentala bilder av förflutet (the Grounded 

Self), nutid (the True Self) och framtid (the Possible Self). När självbilden och 

handlingen inte stämmer överens upplevs ’missljud i själen’, det vill säga kognitiv 

dissonans. 

 

Personlighetsdrag som i vetenskaplig litteratur beskrivs relaterade till hälsa och 

utbrändhet utgår ofta som beskrivits ovan utifrån ett salutogent perspektiv men 

personlighetsdrag finns även beskrivna utifrån andra perspektiv, som till exempel 

utifrån olika typer av engagemang (Eriksson Hallberg 2005, Zellars, Perrewé, 

Hochwarter & Anderson 2006, Andreassen, Ursin & Eriksen 2007, Sheard & Goldby 

2007, Vinje & Mittelmark 2007, Sonnentag, Mojza, Binnewies & Scholl 2008). 

Engagemang beskrivs som ett tillstånd av positiv energisk kraft med inre motivation 

och lust (Bakker, Schaufeli, Leiter, Taris 2008, Van den Broeck, Vansteenkiste, De 

Witte & Lens 2008). I populärvetenskaplig litteratur benämns och beskrivs detta 

engagemang ofta som att ’man måste brinna för att kunna bli utbränd’. Olika typer av 

engagemang beskrivs även utifrån olika beteendemönster kallade Typ-A, B, D, N och 

M (Beck 1995, Langelaan, Bakker, van Doornen & Schaufeli 2006, Friedman 2007, 

Feist & Feist 2008). Det bör påpekas att nedan nämnda personlighetsdrag och 

beteendemönster inte handlar om olika psykiatriska diagnoser. Typ A-beteende 

beskrivs som ett tävlingsinriktat prestationsinriktat beteendemönster där ambitionen 

ofta kombineras med tidspress, irritabilitet och fientlighet, kort stubin, dåligt 

tålamod och hög grad av upplevelser av fientlighet och kränkthet (Eriksson Hallberg 

2005, Hallberg, Johansson & Schaufeli 2007). A-typ beteende beskrevs först i 

forskning om hjärtinfarkt (Friedman & Rosenman, 1959) och har allt oftare beskrivits 

i studier om andra stressrelaterade sjukdomar som till exempel utbrändhet (Perski 

2006). Även typ A-beteende med mindre av fientlighet och irritabilitet finns beskrivet 
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och relateras inte till stress i samma utsträckning som vid A-typ beteende med hög 

grad av irritabilitet och fientlighet (Jürisoo 2001). Personer med typ-B beteende 

kännetecknas av en ’sund’ och stark självkänsla och personer med typ-D beteende 

beskrivs ha en pessimistisk grundsyn, lätt uppmärksamma det dystra i tillvaron och 

ofta ha en negativ uppfattning om sig själva (Grossi 2004). Även N-typ beteende-

mönster (narcissism) och M-typ beteendemönster (mer undfallande utifrån 

begreppet masochism) finns beskrivna relaterad till stress- och utmattningsproblem. 

Personer med narcissism som beteendemönster beskrivs ständigt ha behov av 

personlig bekräftelse i sitt engagemang och personer med neurotisk personlighet 

beskrivs som emotionellt instabila med lättväckt ångest och negativa känslor som 

depression, sårbarhet och fientlighet samt upplevelser av skuld och skam kopplade 

till prestation (Beck 1965, Schneider 2004, Zellars, Hochwarter, Perrewé, Hoffman & 

Ford 2004).  

 

Personlighetsdrag beskrivna relaterade till utbrändhet är låg grad av härdighet och 

resiliens, extern kontroll fokus, passiva hanteringsstrategier (Schaufeli & Enzmann 

1998, Zellars m fl 2004, Maddi 2006, Glasberg m fl 2007a), låg självkänsla (Jeanneau 

& Armelius 2000, Nordam, Torjuul & Sørlie 2003) och prestationsinriktad själv-

känsla, där personens självkänsla i stor utsträckning baseras på egna prestationer 

(Hallsten m fl 2005). Även hög grad av perfektionism, stort kontrollbehov (Friedman 

2007) och känslighet för upplevda hot som till exempel oro på arbetsplatsen beskrivs 

relaterade till utbrändhet (Enzmann 2005, Tangney m fl 2007). Extravert kontra 

introvert personlighet, hur öppen och engagerad eller tillbakadragen en person är har 

också beskrivits relaterat till hälsa och/eller utbrändhet och har i många studier 

starkt relaterats till minskad eller ökad risk att bli utbränd (jfr Zellars, Perrewe & 

Hochwarter 2000, Semmer 2003). Tomic och medarbetare (2004) fann att särskilt 

de introverta personerna riskerade att bli utbrända. Neuroticism med lättväckt 

ångest, fientlighet, depression och sårbarhet har i studier visat ett tydligt samband 

med emotionell utmattning (Piedmont 1993, Zellars m fl 2000) och enligt Langelaan 

och medarbetare (2006) dominerar neuroticism bilden i studier av personlighetsdrag 

relaterade till utbrändhet. I en studie om samband mellan personlighet och 

utbrändhet, framstod neuroticism och låg grad av extraversion som mest fram-

trädande när det gäller att förutsäga utbrändhet (Bakker m fl 2006). Ovanstående 
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studier visar att människans beteende, engagemang och drivkrafter kan beskrivas 

olika och vara både positivt och/eller negativt relaterat till hälsa och utbrändhet. 

 

Behandling för utbrändhet 

I kunskapsgenomgången av studier om utbrändhet, ”utmattningssyndrom, 

stressrelaterad psykisk ohälsa” saknas tydliga behandlingsråd med hänvisning till att 

kunskapsläget om hur de som drabbas av stressrelaterad ohälsa bäst ska behandlas 

och att någon säker behandling mot utmattningssyndrom inte fanns (Socialstyrelsen 

2003). Det är ofta svårt att skilja mellan förebyggande och behandlande åtgärder, då 

samma åtgärder ofta beskrivs som förebyggande och behandlande. De flesta av 

behandlingsstudierna utgår från personer som fortfarande arbetar. En systematisk 

genomgång av studier som utvärderat effekten av interventioner för att förebygga 

stress hos vårdpersonal, där både individrelaterade och arbetsrelaterade åtgärder 

ingick, visade att det finns begränsade bevis för att dessa insatser kan minska 

arbetsstress i vården. Studierna visade att insatserna hade måttlig stressreducerande 

verkan på kort sikt (sex månader), men att det inte finns belägg för långtidseffekter 

(Marine, Ruotsalainen, Serra & Verbeek 2006).  I en randomiserad, kontrollerad 

interventionsstudie som pågick i 10 veckor med ett uppföljningstillfälle efter en 

månad, erbjöds personer att ingå som skattat högst på utbrändhet. Syftet med 

studien var att personerna tillsammans med kollegor skulle få tid och möjlighet till 

reflektion kring stress och utmattning och hur detta skulle kunna förebyggas. 

Deltagarna upplevde efter interventionen statistiskt signifikant mer stöd och ökad 

delaktighet i arbetet än kontrollgruppen. Deltagarna beskrev också symtom-

minskning som till exempel mindre ilska och förbättrad sömn (Peterson, Bergström, 

Samuelsson, Åsberg & Nygren, 2008). I en interventionsstudie av Perski och Grossis 

(2004) visades gynnsamma effekter i form av minskade symtom och ökad syssel-

sättningsgrad. Syftet med studien var att kartlägga symtombilden och utvärdera ett 

sex månaders multifaktorellt behandlingsprogram bland långtidssjukskrivna 

personer med stressrelaterade diagnoser. Behandlingen innehöll medicinska, 

paramedicinska och psykologiska interventioner samt stöd för återgång till arbetet 

både på grupp och på individ nivå. Majoriteten av patienterna hade vid sex månaders 

uppföljning statistiskt signifikant förbättrats.  
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För närvarande pågår flera forskningsprojekt utifrån Mindfulness /Medveten närvaro 

modellen som dock ännu inte hunnit publiceras (jfr metod Cohen-Katz, Wiley, 

Capuano, Baker & Shapiro 2004). Modellen inleds med en utredningsdel som följs av 

sex behandlingsblock där både grupp och individanpassade åtgärder ingår. I 

behandlingsarbetet ingår bland annat, kunskap och normalisering, förståelse och 

nyorientering, åtgärdsprogram och vidmakthållande (jfr Williams, Teasdale, Segal & 

Kabal-Zinn 2008). I en studie av Stenlund m fl (2009) jämfördes två rehabiliterings 

program, kognitiv orienterad beteende rehabilitering (CBR) och Qigong med bara 

Qigong bland långtidssjukskrivna personer för utbrändhet. Uppföljningen gjordes 

under interventions tiden vid sex och 12 månader. Efter intervention programmets 

slut gjordes uppföljning vid sex och 12 månader. Resultatet visar ingen statistisk 

signifikant skillnad på effekt mellan CBR och Qigong respektive enbart Qigong. Båda 

programmen visade positiv effekt för personer sjukskrivna för utbrändhet.  

 

Det har visat sig att det kan ta lång tid för personer som är sjukskrivna för utbrändhet 

att återhämta sig (jfr Hammarlin 2008). Perski (2006) skriver att behandlingsfasen 

kan ta upp till sex månader och för en del patienter kan processen ta flera år. Perski 

beskriver tre huvudanledningar till att processen kan bli utdragen. Stressamman-

brottet kan för det första ha inneburit en allvarlig påverkan på det centrala och 

perifera nervsystemen. För det andra innebär störningar i den neurohormonella 

regleringen förändringar i flera system som kräver lång tid av återhämtning. Den 

tredje anledningen har att göra med att en lyckad rehabilitering kan innebära en total 

förändring av personens hela livssituation, en omvärdering av målsättningar, 

relationer och hela sättet att fungera i livet. Friberg (2006) och Hammarling (2008) 

problematiserar i sina studier att diagnosen utbrändhet används som beteckning för 

en lång rad av fysiska och psykiska symtom och att det inte finns några officiella 

normer för hur utbrändhet ska behandlas. Detta återspeglas också i att behandlingar 

varierar från ridning, trädgårdsterapi, keramikkurs och så vidare till olika former av 

stresshanteringskurser, samtalsterapi och mer beteendeinriktad kognitiv terapi. 

Återgång till arbete efter långtidssjukskrivning är en komplicerad process där 

sjukförsäkringssystem, kulturer och attityder även spelar in (Palmer 2008). Också 

faktorer som sjukskrivningstid, ålder, tillgång till rehabiliterings åtgärder, egen syn 

på möjligheter och vilja att återgå till arbetet och om personen är välkommen tillbaka 
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till sin arbetsplats påverkar möjligheten till rehabilitering (Heijble, Josephson, 

Jensen, Stark & Vingård 2006). 

 

Sammanfattningsvis, ovanstående studier visar att interventioner för att minska 

stress bland vårdpersonal pågår men att deras långsiktiga effekter inte är klarlagda. 

Vidare visar studierna att behandling av personer med utbrändhet är komplicerad 

och kan ta långt tid. Det förefaller därför viktigt att förebygga utbrändhet. Åtgärder 

för att förebygga och behandla måste bygga på förståelse för uppkomst. 

 

MOTIV FÖR STUDIEN 

Det grundläggande motivet för denna avhandling är att öka förståelsen för vad som 

kan bidra till att en del personer utvecklar utbrändhet medan att andra som arbetar 

på samma arbetsplatser håller sig friska. Studier om utbrändhet har till stor del 

handlat om personer som fortfarande är i arbete, fokuserat olika faktorer i 

arbetsmiljön och studerats med kvantitativa metoder (Hallsten 2002 m fl, 2005, 

Elder 2004, Schaufeli & Buunk 2007). I studier beskrivs negativa och allvarliga 

konsekvenser på individ-, organisations- och samhällsnivå relaterade till utbrändhet 

(Szücs, Hemström & Marklund 2003, Gustafsson & Lundberg 2004). Samvetsstress 

(Glasberg m fl 2006), lägre arbetstillfredsställelse, reducerat engagemang, hög 

frånvaro, stor personalomsättning (Lee, Song, Cho, Lee & Daly 2003, Marklund m fl 

2005), lägre produktivitet, effektivitet och prestation har visat sig vara relaterade till 

utbrändhet (Toppinen-Tanner, Ojajärvi, Väänänen, Kalimo & Jäppinen 2005). 

Utbrändhet har även visat sig ha negativ inverkan på arbetsklimat (Bakker m fl 2005) 

och påverka förmåga till beslutsfattande (Morita m fl 2002). Att bli och vara utbränd 

innebär också ett stort personligt lidande (Lindholm m fl 2005, Hammarlin 2008). 

 

Studier visar att utbrändhet påverkar kvaliteten på omvårdnad och har samband med 

negativa känslor mot patienter (Holmqvist & Jeanneu 2006), är relaterad till lägre 

patienttillfredställelse (Vahey, Aiken, Sloane, Clarke & Vargas 2004) och att personer 

med utbrändhetssymtom drar sig undan patienter och arbetsuppgifter (Ericson-

Lidman & Strandberg 2007). Detta kan medföra att vården och omsorgen om 

patienterna blir lidande så länge personen som utvecklar utbrändhet är kvar på sin 

arbetsplats. 
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Även studier om ’långtidsfriska’ personer i arbetslivet har till stor del fokuserat olika 

friskfaktorer relaterade till arbetsmiljö, som företagskultur, ledning, ledarskap och 

medarbetarskap (Abrahamsson m fl 2003, Johnsson m fl 2003, Aronsson & Lindh 

2004). Trots att det funnits flera hypoteser om hur utbrändhet utvecklas hos 

individen över tid har det varit sparsam forskning om vad som bidrar till att en del 

personer på en arbetsplats blir utbrända medan andra håller sig friska (jfr Semmer 

2003). Skiljer sig personer som inte utvecklat utbrändhet på samma arbetsplatser där 

andra utvecklat utbrändhet avseende personlighetsdrag, syn på samvete, 

samvetsstress, moralisk känslighet, socialt stöd och resiliens?  

 

För att få ökad kunskap om och förståelse för vad som bidrar till att vissa personer 

utvecklar utbrändhet och andra inte är det nödvändigt med forskning som utgår från 

personer som har egna erfarenheter som de kan berätta om.  Vid genomgång av 

litteratur har ingen studie hittats som har sin utgångspunkt i personers erfarenhet av 

att bli och vara utbränd respektive att inte bli eller vara utbränd bland vårdpersonal 

som arbetar på samma arbetsplatser. Ökad kunskap om innebörder av att bli och vara 

utbränd eller inte bli eller vara utbränd på samma arbetsplatser samt om personlig-

hetsdrag, syn på samvete, samvetsstress, moralisk känslighet, socialt stöd och 

resiliens kan förhoppningsvis bidra till ökade möjligheter att förebygga att personer 

blir utbrända och därmed minska personligt lidande och värna vårdkvaliteten. 
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AVHANDLINGENS SYFTE 

Avhandlingens övergripande syfte är att belysa innebörder av att bli och vara utbränd 

respektive att inte bli eller vara utbränd hos vårdpersonal på samma arbetsplatser 

inom psykiatrisk landstingsvård och kommunal äldreomsorg. Syftet är även att 

beskriva personlighetsdrag och belysa syn på samvete, samvetsstress, moralisk 

känslighet, socialt stöd och resiliens hos personerna i dessa grupper. Avhandlingen 

omfattar fyra delstudier och specifika syften för respektive delstudie är: 

 

Delstudie I Att belysa innebörder av att bli och vara utbränd utifrån 

vårdpersonals berättelser 

 

Delstudie II Att belysa innebörder av att hålla sig frisk i en kontext där 

andra utvecklat utbrändhet utifrån vårdpersonals berättelser  

 

Delstudie III Att beskriva personlighetsdrag hos utbränd och icke utbränd 

vårdpersonal från samma arbetsplatser  

 

Delstudie IV Att belysa syn på samvete, samvetsstress, moralisk 

känslighet, socialt stöd och resiliens hos utbränd och icke 

utbränd vårdpersonal från samma arbetsplatser 

 

METOD 

För att nå syftet att belysa innebörder av att bli och vara utbränd eller inte i en 

kontext där andra utvecklat utbrändhet utifrån vårdpersonals berättelser (I-II) 

tolkades intervjutexterna med fenomenologisk-hermeneutisk metod som är 

inspirerad av Ricoeurs metod (1976) och vidareutvecklad och anpassad till 

omvårdnadsforskning av Lindseth och Norberg (2004). Syftet med fenomenologisk-

hermeneutisk metod är att beskriva och förstå innebörder av ett fenomen. Människor 

handlar utifrån mening och viktiga värden i sina liv (Eriksson, Nordman & Myllimäki 

1999) och fenomenologisk-hermeneutisk forskning handlar om att söka efter 

innebörder i människors berättade levda erfarenheter (Lindseth & Norberg 2004). 

Människan är en oreducerbar enhet av kropp, själ och ande (van Deurzen 2003b) och 

måste förstås i relation till det sammanhang hon lever (Wiklund 2003). I 

fenomenologisk-hermeneutisk metod är fenomenologi och hermeneutik varandras 
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förutsättningar (Ricoeur 1998) och hermeneutiken är inte bara en metod utan också 

en filosofi om tolkning med hjälp av reflektion (Kristensson-Uggla, 2002). 

 

För att uppnå syftet i delstudie III, att beskriva personlighetsdrag hos utbränd och 

icke utbränd vårdpersonal från samma arbetsplatser användes personlighets-

inventoriet, The Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF), (Karson, Karson & 

O’Dell 1997, Russel & Karol 2002) och för att uppnå syftet i delstudie IV, att belysa 

syn på samvete, samvetsstress, moralisk känslighet, socialt stöd och resiliens hos 

utbränd och icke utbränd vårdpersonal från samma arbetsplatser användes 

instrumenten, Syn på samvete (PCQ), Samvetsstress (SCQ), Moralisk känslighet 

(MCQ-R), Socialt stöd (SocIS) och Resiliens (RS). Resultatet tolkades med deskriptiv 

statistik och Partial Least Squares regression (PLSR). Samtliga deltagare har också 

svarat på en svensk översättning (Hallsten 1985) av Maslach Burnout Inventory 

(MBI) (Maslach, Jackson & Leiter 1996) och resultatet bekräftade grupptillhörighet. 

En översikt på delstudiernas syfte, deltagare, uppläggning och genomförande 

presenteras i tabell 1. Personerna som ingår i de två grupperna vårdpersonal, en 

grupp sjukskrivna för utbrändhet och en grupp som inte visade tecken på utbrändhet, 

benämns tidvis enbart i termer av utbränd respektive icke utbränd grupp nedan.  
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Tabell 1. Översikt på delstudiernas syfte, deltagare, datainsamling, tidpunkt för datainsamling, analysmetod 

och status. 

Del-
studie  

Syfte Deltagare Data- 
insamling  

Tidpunkt 
för data 
samling 

Analysmetod Status 

I Innebörder av 
att bli och vara 
utbränd 

Tjugo kvinnor 
sjukskrivna för 
utbrändhet 
(n=20) 

Narrativa 
intervjuer 
(n=40) 

2004 Fenomenologisk-
hemeneutik 

Publicerad 
2008 

II Innebörder av 
att hålla sig frisk 
relaterad till 
utbrändhet 

Sjutton kvinnor 
och tre män 
friska relaterat 
till utbrändhet 
(n=20) 

Narrativa 
intervjuer 
(n=40) 

2004 Fenomenologisk-
hemeneutik 

Publicerad 
2009 

III Personlighets- 
drag hos utbränd 
och icke utbränd 
vårdpersonal 
från samma 
arbetsplatser 

Tjugo kvinnor 
sjukskrivna för 
utbrändhet 
(n=20) och 17 
kvinnor och tre 
män friska 
relaterat till 
utbrändhet 
(n=20) 
Samma personer 
som i studie I 
och II 

Frågeformulär 
16PF (The 
Sixteen 
Personality 
Factor 
Questionnaire) 
(n=40) 

2004 Deskriptiv 
statistik och 
PLSR analys 

Åter-
inskickat 
manuskript 

IV Syn på samvete, 
samvetsstress, 
moralisk 
känslighet, 
socialt stöd och 
inre styrka hos 
utbränd och icke 
utbränd 
vårdpersonal 
från samma 
arbetsplatser 

Tjugo kvinnor 
sjukskrivna för 
utbrändhet 
(n=20) och 17 
kvinnor och tre 
män friska 
relaterat till 
utbrändhet 
(n=20) 
Samma personer 
som i studie I 
och II 

Frågeformulär 
PCQ (Syn på 
samvete) 
SCQ 
(Samvets- 
stress) 
MSQ-R 
(Moralisk 
känslighet)  
ScoIS 
(Socialt stöd)  
RS 
(Resiliens) 
 (n=40) 

2004 Deskriptiv 
statistik och 
PLSR analys 

Inskickat 
manuskript  

 

 

Procedur och deltagare   

Delstudierna omfattar vårdpersonal inom psykiatrisk landstingsvård och kommunal 

äldreomsorg i en stad i norra Sverige (I-IV). Motivet för att samla data från 

psykiatriskvård och äldreomsorg var att studier har visat att personal i denna 

arbetsmiljö ställs inför många krävande situationer att förhålla sig till, som till 

exempel bemöta personer med stark oro, ångest, självmordstankar och demens-

sjukdom (Karlsson 2007, Dahlqvist m fl 2008, Juthberg 2008, Hasson & Arnetz, 

2008). Beskrivning av deltagarna ses i tabell 2. 
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Tabell 2. Beskrivning av deltagarna 
  Icke-utbränd grupp 

(n=20) 
Utbränd grupp 

(n=20) 
Kön  
Kvinna 
Man 

  
17 
3 

 
20 
0 

Ålder 
Medelålder (range) 

 
49 (34-63) 

 
49 (36-62) 

Yrke 
Arbetsledare 
Sjuksköterskor 
Undersköterskor/Mentalskötare 
Vårdbiträden 
Annan högskoleutbildad personal 

 
4 
5 
8 
2 
1 

 
4 
4 
6 
3 
3 

Tjänstgöring 
Heltid  
Deltid (75%-95%) 
Endast dagtid 
Skift (även vissa nattskift) 

 
16 
4 
7 

13 (2) 

 
14 
6 
10 

10 (3) 
Civiltillstånd  
Gift 
Sambo 
Ensamstående 

 
12 
4 
4 

 
7 
9 
4 

Hemmavarande barn  
Ja 
Nej 

 
11 
9 

 
11 
9 

Anställningstid inom vården 
Medeltid i år (range) 

 
24 (5-44) 

 
20 (11-35) 

 

 

Delstudie I  

Kontakt togs med cheferna för samtliga enheter inom psykiatrisk landstingsvård och 

kommunal äldreomsorg inom ett visst geografiskt område med förfrågan om de vid 

den aktuella tidpunkten hade anställda som var sjukskrivna för utbrändhet och som 

hade arbetat minst fem år i vård och omsorg. Inom vardera området fanns det sju 

enheter, psykiatri (n=7) och äldreomsorg (n=7) som hade personer som var sjuk-

skrivna för utbrändhet. Cheferna på respektive enhet frågade de anställda om 

tillstånd att lämna ut namn och adress till forskaren (GG) och ingen nekade. Från 

listor med 33 namn, drogs 20 deltagare slumpmässigt om det fanns mer än en person 

från samma arbetsplats. Det fanns inga män på dessa listor. Tjugo personer blev 

tillfrågade och när en person avstod från deltagande tillfrågades ytterligare en 

person. Ett brev med information och förfrågan om deltagande skickades ut med ett 

frankerat svarskuvert. Alla deltagare beskrev själva att de var sjukskrivna för 

utbrändhet. Sjukskrivningstiden vid intervjutillfällena varierade från åtta månader 

till två och ett halvt år och samtliga deltagare beskrev att de hade varit ”mycket 

dåliga” vid sjukskrivningens början. De var vid intervjutillfället i olika stadier av 

tillfrisknande.  
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Delstudie II 

Samtidigt som kontakt togs med cheferna för att välja ut deltagare till delstudie I, 

frågades efter namn på samtliga personer som hade arbetat minst fem år på samma 

arbetsenheter som deltagarna i delstudie I och inte varit sjukskrivna för utbrändhet. 

Cheferna på respektive enhet frågade de anställda om tillstånd att lämna ut namn och 

adress och ingen nekade. Cheferna på respektive enhet informerades inte om vilka 

som sedan deltog i delstudien. Bland anställda som uppfyllde kriterierna valdes 20 

namn slumpmässigt, dock så långt som möjligt utifrån likvärdig yrkes- och/eller 

utbildningsnivå som deltagarna i delstudie I. Ett brev med information och förfrågan 

om deltagande skickades ut med ett frankerat svarskuvert, samtliga tackade ja till 

deltagande. I delstudien ingår sjutton kvinnor och tre män. Samtliga beskrev sig som 

friska relaterat till utbrändhet.  

 

Delstudie III  

Samtliga deltagare från delstudie I (n=20) och delstudie II (n=20) besvarade 

instrumentet, Cattell’s Sixteen Personality Factors Questionnaire (Femte versionen, 

Svensk version) kallat 16PF (16 PersonlighetsFaktorer). Instrumentet besvarades 

sedan intervjuerna i delstudierna I och II var avslutade. 

 

Delstudie IV  

Samtliga deltagare från delstudie I (n=20) och delstudie II (n=20) besvarade 

instrumenten, Syn på samvete (PCQ), Samvetsstress (SCQ), Moralisk känslighet 

(MCQ-R), Socialt stöd (SocIS) och Resiliens (RS). Instrumenten besvarades sedan 

intervjuerna i delstudierna I och II var avslutade. 

 

Datainsamling 

Narrativa intervjuer 

För att belysa upplevelsen av att bli och vara utbränd (I) och att inte bli eller vara 

utbränd (II) genomfördes narrativa intervjuer. En narrativ intervju är ett samtal som 

syftar till att fånga intervjupersonens berättelser om upplevelser och reflektioner över 

sin levda erfarenhet. Intervjun genomförs i form av en dialog och på så sätt blir 

intervjuaren medskapande till berättelserna (Mishler 1986). Personerna uppmuntras 

att berätta så fritt som möjligt om sina erfarenheter och vid behov ställs uppföljande 

och kompletterande frågor som till exempel: ”Vad tänkte du då?”, ”Vad hände 
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sedan?”, ”Vad kände du då?”. Två intervjuer genomfördes med varje person i syfte att 

få rika berättelser. Den andra intervjun genomfördes tidsmässigt en till två veckor 

efter den första med syfte att ge deltagare och intervjuare utrymme för reflektion 

mellan intervjutillfällena. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum speciellt 

möblerat för samtal. Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut ordagrant. De två 

intervjuerna i delstudie I varade tillsammans från cirka 90 minuter till tre timmar, 

sammanlagt 43 timmar (441 309 ord) och intervjuerna i delstudie II varade 

tillsammans från cirka 80 minuter till drygt två timmar, sammanlagt 37 timmar 

(344 402 ord). Intervjuerna innehöll berättelser och reflektioner. 

 

Instrument 

I delstudie III användes 16 PersonlighetsFaktorer (Cattell’s Sixteen Personality 

Factors Questionnaire (Femte versionen, Svensk version 16PF) för att skatta 

personlighetsdrag. Instrumentet har utvecklats under mer än 50 år och är ett 

internationellt välkänt personlighetsinventorium för bedömning av ett brett 

spektrum av grundläggande drag i normalpersonligheten (Lord 2000), vilket var 

anledningen till att testet valdes i denna studie. Instrumentet används inom det 

arbetspsykologiska fältet bland annat för rekrytering, omplacering, och 

personalplanering samt vid karriärutveckling (Karson m fl 1997, Russel & Karol 

2002, STP 2002). Inom vården har 16PF bland annat använts för att undersöka 

personlighetsdrag hos sjuksköterskor inom palliativ vård (Gambles, Wilkinson & 

Dissanayake 2003) och hur personlighet korrelerar med kliniska färdigheter hos 

läkarstudenter (Manuel, Borges & Gerzina 2005). Personligheten utifrån 16PF 

beskriver en persons karaktäristiska temperament, sätt att tänka, uppfatta och agera 

och beskrivs utifrån ett förhållningssätt gentemot andra (hur en person föredrar att 

agera i sociala situationer), tankestil (hur personen föredrar att ta in information, 

lösa problem och ta beslut), arbetssätt (hur personen föredrar att arbeta) och 

stresshantering (hur personen reagerar och känner när de utsätts för krav och 

belastningar (Karson m fl 1997, Arnold m fl 2005, http://www.16pfworld.com).  

 

Instrumentet 16PF består av 185 frågor, 170 påståenden och ytterligare 15 uppgifter 

om slutledningsförmåga. Varje fråga har tre svarsalternativ, de flesta, ”stämmer”, 

”stämmer inte”, ”vet ej” eller ”stämmer vanligtvis”, och ibland uppmanas test-

personen att ta ställning till tre påståenden (svenska versionen). Exempel från de 170 
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påståenden är, ”Jag har svårt att tåla kritik”, ”När något gör mig upprörd, kommer 

jag vanligtvis över det ganska fort” eller ”I sociala sammanhang har jag en tendens att 

känna mig blyg och osäker på mig själv.”  

 

Dataversionen av 16PF har använts i denna studie och svaren kodas till 16 bipolära 

skalor (primära faktorer), vilket betyder att både höga och låga värden har betydelse 

för tolkning av resultaten. Varje skala består av 10-15 frågor. De 16 primärfaktorerna 

sammanförs till fem globala faktorer, extraversion, ångest, hårdförhet, oberoende och 

självkontroll, som består av olika kombinationer av de 16 primärfaktorerna och 

beskriver personligheten på ett mer allmänt och övergripande plan (se Appendix). 

Instrumentet använder sig av en standardiserad 10-poängskala, en så kallad STEN 

skala, med ett medelvärde beräknat till 5,5 och en standardavvikelse på 2. Ju längre 

bort från medelvärdet STEN poängen är på de primära och de globala faktorerna ju 

mer sannolikt är det enligt 16PF att de personlighetsdrag som beskrivs för denna pol 

är egenskaper som kommer i uttryck i testpersonens beteende. 

 

Svensk normering är gjord, (n=554, varav 322 kvinnor och 232 män) där Cronbachs 

alfa visade ett medelvärde kring .74 på de primära faktorerna i 16PF. Test-retest 

koefficienter visar att de olika personlighetsdrag som 16PF mäter är relativt stabila 

över tid (.80 för två veckors intervall, och .70 för två månaders intervall). Även 

begreppsvaliditet har undersökts och för att jämföra samband mellan 16PF och andra 

personlighetsinventorium. Korrelationerna visar på en god begreppsvaliditet för 

16PFs faktorer och mot andra personlighetsinventorium (Karson m fl 1997, Russel & 

Karol 2002, STP 2002). 

 

Nedanstående instrument användes i delstudie IV.  

Syn på samvete (Perceptions of Conscience Questionnaire PCQ) (Dahlqvist m fl 

2007), består av 15 påståenden som skattar syn på samvete, dess ursprung, funktion 

och betydelse på en sexgradig Likertskala, där 1 står för ” nej, tar helt avstånd” och 6 

för ”ja, instämmer helt”. Enkäten PCQ är ingen skala där en summa kan beräknas 

utan de 15 påståenden används enskilt. Instrumentet bedöms vara giltigt för svenska 

förhållanden och en svensk version av PCQ har använts av Glasberg m fl (2007a, b), 

Juthberg m fl (2007, 2008) och Dahlqvist m fl (2007).  
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Samvetsstress (Stress of Conscience Questionnaire SCQ) (Glasberg m fl 2006) som 

skattar stress relaterat till dåligt samvete. Instrumentet skattar svåra situationer i 

vården, hur ofta de förekommer och i vilken grad de ger dåligt samvete. Instrumentet 

består av nio frågor om olika stressfyllda vårdsituationer, där varje fråga består av två 

delfrågor, en A-del och en B-del. A-delen rör hur ofta deltagaren upplever att 

situationen uppstår på sin arbetsplats, och besvaras på en sexgradig Likertskala där 0 

står för ”aldrig” och 5 står för ”varje dag”. A-delen på varje fråga följs av en B-del, där 

graden av dåligt samvete som väcks i den angivna situationen skattas på en 10 

centimeter lång visuell analog skala. Skalan går från 0 = ”nej, det ger mig inte alls 

dåligt samvete” till 10 = ja, det ger mig mycket dåligt samvete”. Ett index beräknas på 

varje fråga som ett mått på samvetsstress genom att multiplicera frågans A-del med 

dess B-del. Ju högre poäng desto mer samvetsstress, där ett maximum för samvets-

stress för varje fråga uppgår till 25 poäng. Ett totalsumma index kan beräknas genom 

att addera skalans nio index, vilket ger en totalpoäng på 225 (alfa = 0.83). En 

totalpoäng för två delskalor av skalan kan också beräknas. Genom faktoranalys visade 

Glasberg m fl (2006) att skalan speglar samvetsstress av ”inre krav”, vilken 

inkluderar 5 av skalans frågor (alfa = 0.74) och ”yttre krav och restriktioner”, som 

även den inkluderar fem av skalans frågor (alfa = 0.78) (en fråga inkluderas i båda 

faktorerna). Instrumentet bedöms vara giltigt för svenska förhållanden och en svensk 

version av SCQ har använts av Glasberg m fl (2006) och Juthberg m fl (2008).  

 

Moralisk känslighet (Moral Sensitivity Questionnaire MSQ-R) (Lützén m fl 2006) 

används för att fånga hur känslig personen är för etiska krav i vårdsituationer. 

Moralisk känslighet (MSQ-R) är en vidareutveckling av en tidigare enkät om moralisk 

känslighet (Moral Sensitivity Questionnaire) (Lützén m fl 1994). Instrumentet består 

av nio påståenden och svaren markeras på en sexgradig Likertskala där 1 står för 

”instämmer inte alls” och sex för ”instämmer helt och hållet”. Instrumentet bedöms 

vara giltigt för svenska förhållanden och har använts av Glasberg (2007) och 

Dahlqvist m fl (2007, 2008). 

 

Socialt stöd (SocIS) (Social Interactions Scale från General Nordic Questionnaire 

(QPS Nordic) (Dallner m fl 2000) fokuserar på psykisk och social arbetsmiljö och 

används för att mäta stöd från chefer, arbetskamrater, familj och vänner. 

Instrumentet består av nio frågor och påståenden om stöd, från närmaste chef (tre 
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frågor, alfa = .88), arbetskamrater (två frågor, alfa = .77), familj och vänner (tre 

frågor, alfa = .71). Svaren markeras på en femgradig Likertskala, där 1 står för 

”mycket sällan eller aldrig” och 5 för ”mycket ofta eller aldrig”. Instrumentet bedöms 

vara giltigt för svenska förhållanden och en svensk version av ’The Social Interactions 

Scale’ har använts av till exempel Nygren m fl (2006) och Glasberg m fl (2007). 

 

Resiliens (RS) (The Resilience Scale) (Wagnild & Young 1993, Nygren m fl 2004) 

användes för att mäta resiliens (inre styrka). Instrumentet består av 25 påståenden 

och svaren markeras på en sjugradig Likertskala, där 1 står för ” tar helt avstånd” och 

7 för ”instämmer helt”. Totalsumma (alfa = 0.89) beräknas, från 25 till 175 och ju 

högre poäng desto högre grad av inre styrka. Instrumentet bedöms vara giltigt för 

svenska förhållanden och en svensk version av RS har använts av Nygren m fl (2006) 

och Glasberg m fl (2007). 

 

Tolkningsprocess 

I delstudierna I och II  analyserades texten med hjälp av fenomenologisk-

hermeneutik inspirerad av filosofen Paul Ricoeur (1913-2005). Metoden har 

utvecklats och beskrivits av Lindseth och Norberg (2004) och har tillämpats i ett 

flertal studier (till exempel Åström 1995, Rasmussen 1999, Strandberg 2002, 

Lindqvist 2007, Ericson-Lidman 2008). Analys av texten sker i en dialektisk rörelse 

mellan tre faser, naiv läsning som leder till en naiv förståelse, tematisk strukturanalys 

som leder till subteman och teman och en kritisk läsning som leder till en tolkad 

helhet. Tolkningsprocessen inleddes med att läsa texten och samtidigt lyssna på 

banden för att få en första förståelse, en naiv förståelse av innebörderna i texten. 

Texten lästes sedan ett flertal gånger för att få en förståelse av texten som helhet. 

Därefter skrevs den naiva förståelsen ner. Nästa steg i metoden var strukturanalysen 

där texten kritiskt analyserades för att förklara dess delar och kontrollera om det 

fanns stöd för den naiva tolkningen. Texten delades in i meningsenheter som innehöll 

en egen innebörd. En meningsenhet kunde utgöras och bestå av några enstaka ord till 

flera meningar eller längre stycken. Meningsenheterna jämfördes med varandra, 

kondenserades, abstraherades och sorterades i grupper utifrån gemensamt innehåll 

till subteman och teman. Enligt Lindseth och Norberg (2004) är ett tema en tråd av 

innebörd som löper genom texten. Den kritiska läsningen var baserad på författarnas 

förförståelse, den naiva förståelsen, teman och subteman och ledde fram till en tolkad 
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helhet. Den tolkade helheten är slutligen reflekterad över i relation till forsknings-

frågan, studiens kontext och relevant litteratur. 

 

Statistik 

I delstudierna III och IV  användes svar på frågor och påståenden i de angivna 

instrumenten för statistisk bearbetning. Deskriptiv statistik, omfattande medel-

värden, boxplot samt PLSR (Partial Least Squares regression) (Henningsson, 

Sundbom, Armelius & Erdberg 2001) användes för att beskriva personlighetsdrag 

(III) och belysa syn på samvete, samvetsstress, moralisk känslighet, socialt stöd och 

resiliens (IV) inom och mellan grupperna utbränd och icke-utbränd vårdpersonal på 

samma arbetsplatser. STEN poäng (III) för varje person respektive grupptillhörighet 

sammanställdes. För att grafiskt återge medelvärden avseende STEN poäng inom 

respektive grupp, användes Excel version 5.1 för Windows. Programvaran R i version 

2.2.0 användes för att bearbeta personlighetsprofilerna och boxplot användes för att 

beskriva fördelningarna grafiskt (R Development Core Team 2008). Den multivariata 

tekniken PLSR är lämplig för små urvalsstorlekar och användes för att räkna fram 

regressionskoefficienter för att predicera grupptillhörighet (utbränd/icke-utbränd) i 

materialet (n=40). PLSR kan ses som en principalkomponentanalys, modifierad för 

att maximera den förklarade variansen i responsvariabeln, utbränd/icke utbränd, och 

som en regressionsanalys på de viktigaste principalkomponenterna. Det första steget 

i en PLSR är att hitta ortogonala linjärkombinationer av de förklarande variablerna 

som förklarar variansen inom de förklarande variablerna för att i nästa steg hitta 

ortogonala linjärkombinationer av de förklarande variablerna som är relevanta för 

responsvariabeln. Antalet ortogonala linjärkombinationer (latenta variabler) är 

ekvivalent med antal observerade variabler i analysen (i detta fall antal frågor i 

frågeformulären). Antal latenta variabler som används i analysen bestäms utifrån 

deras inverkan på förklaringsgraden. Latenta variablerna som tillsammans bidrar 

med en ökning med mer än 5 % av förklaringsgraden anses som relevanta att 

redovisa. PLSR-regression är korrelation sett från en annan synvinkel och prediktion 

och korrelationssamband i detta sammanhang behöver inte betyda att det finns 

orsakssamband. Det betyder alltså att prediktion utifrån PLSR-regression inte kräver 

orsakssamband vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att reda ut eventuella 

orsakssamband mellan variablerna (Martens & Martens 2001, Mevik & Wehrens 

2007). 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN     

Studien är godkänd av Forskningsetiska kommittén, Medicinska fakulteten, Umeå 

universitet (Um dnr 01-386, 03-097 och 03-183). Ett medgivande att genomföra 

studien har inhämtats av berörda verksamhetschefer på respektive enhet. Deltagarna 

informerades och tillfrågades av respektive chef om deltagande i studien före 

forskarna fick tillgång till listor med namn och adresser. Ingen av cheferna 

informerades om vilka personer som sedan ingick i studierna. Vid bokning av tid för 

intervjuerna hade deltagarna möjlighet att ställa frågor angående studien. Samtliga 

deltagare informerades om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin 

medverkan utan att ange skäl för detta. Intervjuer kan väcka smärtsamma minnen 

och känslor varför beredskap för att följa upp intervjun fanns. Alla deltagare var även 

informerade om att de efter avslutade intervjuer och besvarandet av instrumenten 

kunde ställa frågor och prata om känslor och tankar som hade väckts. De flesta av 

deltagarna tog denna möjlighet, speciellt i gruppen personer sjukskrivna för 

utbrändhet. Konfidentialitet i samband med analysarbetet säkerställdes genom att 

intervjuerna avidentifierades och att intervjuerna förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Vid presentationen av resultaten uteslöts vissa citat som kunde riskera att avslöja 

deltagarnas identitet. Detta bedöms inte ha haft någon betydelse för innehållet. 

 

RESULTAT 

För att ge en sammanhållen bild av resultatet presenteras inledningsvis en översikt av 

respektive delstudiers huvudresultat.  
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Table 3. Översikt på huvudresultaten i delstudie I-VI. 

 
 Deltudie I. Innebörder av att bli och vara 

utbränd – fenomenologisk-hermeneutisk 
tolkning av kvinnlig vårdpersonals 
berättelser 

 

Deltudie II. Innebörder av att inte bli eller 
vara utbränd i en kontext där andra utvecklat 
utbrändhet – fenomenologisk-hermeneutisk 
tolkning av vårdpersonals berättelser 

 
Utbränd 
grupp 
(n=20) 

 
 

Innebörder av att bli och vara utbränd är 
att slitas mellan det man vill klara av 
(idealen) och vad man klarar av 
(verkligheten). Eftersträvansvärt är att 
visa sig, duktig, tillmötesgående, ta 
ansvar, göra saker själv utan att be om 
hjälp mitt i alla aldrig sinande krav. 
Känslor av att vara offer för 
omständigheterna framträder och det 
finns en längtan efter uppskattning, 
respekt, bli sedd och bekräftad. Den 
efterlängtade bekräftelsen tillfredställs 
inte och känslor av att vara anonym, 
besviken både på sig själv och andra 
framträder. Trots att man vill förändra sin 
situation anpassar man sig till den och 
fastnar allt mer i en plågande fruktlös 
kamp att förena sin idealbild med sin 
verklighet. Att vara känslomässigt plågad 
av otillräcklighet, värdelöshet och dåligt 
samvete framträder och slutligen nås en 
gräns av överväldigande kraftlöshet både 
fysiskt, psykiskt och socialt som tvingar 
den drabbade att ge upp kampen. 

 

Icke-uttbränd 
grupp 
(n=20) 

 
 
 

 Innebörder av att inte bli eller vara utbränd 
visar sig som att vara rotad i en livssyn präglat 
av en förtröstan på livet som det är. En ton av 
fördragsamhet med livets mångsidighet av 
medgångar, motgångar, styrkor och svagheter 
både hos sig själv och andra framträder. Att 
vara öppen för sina förmågor, gränser och 
möjligheter innebär utveckling. En insikt om 
sitt ömsesidiga beroende av människor och 
omständigheter visar sig som en strävan efter 
att vara samarbetsvillig, att söka och finna det 
stöd man behöver. Att bedöma när man skall 
agera för att påverka och förändra eller 
anpassa sig till omständigheterna, släppa 
oförrätter och dåligt samvete framträder som 
betydelsefullt. Samtidigt är det betydelsefullt 
att inse att man ibland måste göra saker 
varken man vill eller inte. Att ta hand om sig 
själv för att förbli frisk genom att tillfredställa 
egna behov med gott samvete och sätta 
gränser för sig själv när man kan eller fått nog 
framträder som innebörder av att hålla sig 
frisk.  
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Table 3. Översikt över huvudresultaten i delstudie I-VI. 
 
 Delstudie III. Personlighetsdrag hos 

utbränd och icke utbränd vårdpersonal 
från samma arbetsplatser 

Deltudie IV. Syn på samvete, samvetsstress, 
moralisk känslighet, socialt stöd och resiliens 
hos utbränd och icke utbränd vårdpersonal från 
samma arbetsplatser 

Utbränd 
grupp 
(n=20) 

 

Personerna i den utbrända gruppen 
skattade sig högre på känslighet, 
vaksamhet, förströddhet, oro, öppenhet 
för förändring och ångest, och lägre på 
emotionell stabilitet, dominans och 
hårdförhet än personerna i den icke-
utbrända gruppen. De mest framträdande 
variablerna för att tillhöra den utbrända 
gruppen var öppenhet för förändring och 
ångest. Personerna i den utbrända 
gruppen kan beskrivas som relativt 
anspända och oroliga, till viss del otåliga, 
rastlösa och de önskar ofta kunna 
experimentera och förändra, och kan lätt 
bli uttråkade av rutinuppgifter. Resultatet 
visar på en stor spridning av skattade 
poäng på de olika personlighetsdragen på 
individnivå. Detta innebär att det inom 
gruppen finns personer som beskriver sig 
vara både emotionellt stabila, ängsliga och 
lättoroade. Sammanfattningsvis tolkades 
resultatet som att det finns vissa 
skillnader på gruppnivå samtidigt som det 
visar sig vara stor spridning av skattade 
personlighetsdrag på individnivå.  

Personerna i den utbrända gruppen 
karaktäriseras av uppfattningen om samvete 
som en börda, att samvetet är alltför strängt, 
att man behöver döva samvetet för att kunna 
fortsätta arbeta i vården (PCQ), hög nivå av 
samvetsstress (SCQ), och överlag högre värden 
på moralisk känslighet än personerna i den 
icke-utbrända gruppen (MCQ-R). I högre grad 
uppfattas brist på stöd från omgivningen 
(SocIS) och lägre värden på variabler som 
kännetecknar en livssyn med en fördragsam 
attityd (RS) än personerna i den icke-utbrända 
gruppen. De mest framträdande variablerna för 
grupptillhörighet var, att samvetet tystnar om 
man inte lyssnar till det (PCQ10), man måste 
döva samvetet för att kunna stanna kvar i 
vården (PCQ11), har en god förmåga att 
uppfatta när en patient far illa (MSQ-R5), kan 
vara ensam om det krävs (RS5), man hinner 
inte ge den vård patienten behöver 
(SCQIndex1), är tvungen att ge vård som 
känns fel (SCQIndex2), utsätts för oförenliga 
krav i arbetet (SCQIndex3), undviker en 
patient eller närstående som behöver hjälp 
eller stöd (SCQIndex5) och att privatlivet är så 
krävande att man inte orkar ägna sig åt sitt 
arbete så som man skulle vilja (SCQIndex6). 

Icke-utbränd 
grupp 
(n=20) 

 
 

Personerna i den icke-utbrända gruppen 
skattade sig lägre värden på, känslighet, 
vaksamhet, förströddhet, oro, öppenhet 
för förändring och ångest och högre på 
emotionell stabilitet, dominans och 
hårdförhet än personerna i den utbrända 
gruppen. De mest framträdande 
variablerna för grupptillhörighet var 
emotionell stabilitet, livlighet, 
tillbakadragenhet och anspändhet. 
Personerna i gruppen kan beskrivas som 
relativt emotionellt stabila, 
anpassningsbara och kan ta livet lite mer 
som det kommer, de känner sig ofta 
engagerade och öppna med vad de känner 
och tycker, samt upplever sig relativt 
lugna, tålmodiga och inte så lättirriterade 
eller i behov av ständig förändring. 
Resultatet visar på en stor spridning av 
skattade personlighetsdrag på individnivå. 
Detta innebär att det inom gruppen finns 
personer som beskriver sig vara både 
emotionellt stabila, ängsliga och 
lättoroade. Sammanfattningsvis tolkades 
resultatet som att det finns vissa 
skillnader på gruppnivå, samtidigt som det 
visar sig vara stor spridning av skattade 
personlighetsdrag på individnivå.  

Personerna i den icke-utbrända gruppen 
karaktäriserar av uppfattningen om samvete 
som en tillgång, förmågan att hantera sitt 
samvete på ett konstruktivt sätt (PCQ), låg 
nivå av samvetsstress (SCQ), ansvare för att 
ge god vård även om resurserna är otillräckliga 
och överlag lägre nivåer på moralisk känslighet 
än den utbrända gruppen (MCQ-R). I högre 
grad uppfattas ett stöd från omgivningen 
(SocIS), och en livssyn med en fördragsam 
attityd (RS) framträder. De mest framträdande 
variablerna för grupptillhörighet var, att det 
behövs inre stillhet för att kunna höra 
samvetets röst (PCQ2), det går inte att komma 
undan samvetets röst (PCQ3), man har alltid 
ansvar för att patienten får god vård även om 
resurserna är otillräckliga (MSQ-R1), om man 
behöver är närmaste chef villig att lyssna på 
problem som rör arbetet (SocIS4), vanligtvis 
tar man saker och ting som de kommer (RS7), 
grubblar sällan över vad som är meningen med 
allt (RS11) och man tar en dag i sänder 
(RS12). 
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De enskilda delstudierna redovisas i löpande text mer detaljerat nedan. 

 

Delstudie I 

I delstudie I var syftet att belysa innebörder av att bli och vara utbränd. Tolkningen 

av texten visar att innebörder av att bli och vara utbränd är att slitas mellan vad man 

vill klara av och vad man klarar av. Eftersträvansvärt är att visa sig, duktig och 

tillmötesgående, ta ansvar och göra saker själv på sitt eget sätt utan att be om hjälp 

mitt bland alla aldrig sinande ökande krav. Det krävs mycket goda skäl innan man 

ger upp. Känslor av att vara offer för omständigheterna framträder och det finns en 

längtan efter uppskattning och respekt och efter att bli sedd och bekräftad. Den 

efterlängtade bekräftelsen tillfredställs inte och känslor av att vara anonym, besviken 

både på sig själv och på andra framträder. Trots att man vill förändra sin situation 

anpassar man sig till den och fastnar allt mer i en plågande fruktlös kamp att förena 

sin idealbild med sin verklighet, vad man än gör eller hur hårt man än anstränger sig 

blir det aldrig tillräckligt. Att vara känslomässigt plågad av otillräcklighet, värde-

löshet och dåligt samvete framträder och slutligen nås en gräns av överväldigande 

kraftlöshet både fysiskt, psykiskt och socialt och man tvingas att ge upp kampen trots 

att man inte vill. 

 

Den sammanvägda förståelsen pekar på att bli och vara utbränd innebär att slitas 

mellan vad man vill vara och klara av (idealen) och vad man faktiskt klarar av 

(verkligheten). Det är som om egna ideal har blivit krav som man försöker leva upp 

till oavsett omständigheterna. Att vara och visa sig duktig och oberoende är 

väsentligt. Trots att man vill förändra sin situation anpassar man sig till den och 

spänner sin båge allt mer i en plågande fruktlös kamp att förena sin idealbild med sin 

verklighet och slutligen nås en gräns av total utmattning. 

 

Delstudie II 

I delstudie II var syftet att belysa innebörder av att inte bli eller vara utbränd på 

samma arbetsplatser där andra blivit utbrända. Tolkningen av texten visar att 

innebörder av att inte bli eller vara utbränd visar sig som att vara rotad i en livssyn 

präglat av en förtröstan på livet som det är. En ton av fördragsamhet med livets 

mångsidighet av medgång, motgång, styrka och svaghet, både hos sig själv och hos 

andra framträder. Att vara öppen för sina förmågor, gränser och möjligheter innebär 
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utveckling. En insikt om sitt ömsesidiga beroende av människor och omständigheter 

visar sig som en strävan efter att vara samarbetsvillig, och att söka och finna det stöd 

man behöver. Att kunna bedöma när man har möjligheter och bör agera för att 

påverka och förändra, och/eller avvakta eller anpassa sig till omständigheter, släppa 

oförrätter och dåligt samvete visar sig centralt. Att ta hand om sig själv för att förbli 

frisk genom att med gott samvete tillfredställa egna behov när det behövs, sätta 

gränser för sig själv och andra när man kan eller har fått nog, att vara mottaglig för 

egna och andras signaler, framträder som innebörder av att hålla sig frisk.  

 

Den sammanvägda förståelsen pekar på att innebörder av att inte bli eller vara 

utbränd på samma arbetsplatser där andra blivit utbrända innebär att vara rotad i en 

livssyn präglat av en fördragsam attityd till livets mångsidighet av både med- och 

motgångar. Strävan efter att ta ansvar för sig själv och andra och att vara öppen och 

mottaglig inför sitt beroende av andra människor och sina omständigheter 

framträder som betydelsefullt.   

 

Delstudie III 

I delstudie III var syftet att beskriva personlighetsdrag baserat på personlighets-

inventoriet 16 PF (16 Personality Factor Questionnaire) i relation till grupp-

tillhörighet (icke-utbränd/utbränd).  Resultatet i delstudie III visar på likheter och 

skillnader av skattade personlighetsdrag både mellan grupperna (icke-utbränd 

/utbränd) och inom grupperna. Om inte annat specificeras, presenteras först de 

självskattade svaren som skiljer >1 på den 10-gradiga STEN-skalan på gruppnivå, 

sedan presenteras de mest framträdande variablerna för grupptillhörighet utifrån 

analys med hjälp av PLSR. Bokstäverna inom parantes hänvisar till 16PFs 

namngivning av de primära (Pfa) och globala (Gfa) faktorerna i instrumentet, se 

appendix. 

 

Resultatet visar att personerna i den icke-utbrända gruppen skattade sig lägre på de 

primära faktorerna (Pfa) känslighet (I), vaksamhet (L), förströddhet (M), oro (O) 

och öppenhet för förändring (Q1) och högre på emotionell stabilitet (C) och 

dominans (E) än personerna i gruppen som hade utvecklat utbrändhet. De globala 

faktorerna (Gfa) visar på att personerna i den icke-utbrända gruppen hade lägre 
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skattningar på ångest (AN) och högre på hårdförhet (TM) än personerna i den 

utbrända gruppen.  

 

Resultatet visar att variablerna i 16PF förklarade 67.3% av variansen i grupptillhörig-

het (icke-utbränd/utbränd). De mest framträdande variablerna för att tillhöra den 

icke-utbrända gruppen i relation till den utbrända gruppen utifrån analys med hjälp 

av PLSR var emotionell stabilitet (C), livlighet (F), tillbakadragenhet (N) och 

anspändhet (Q4) och för att tillhöra den utbrända gruppen i relation till den icke-

utbrända gruppen var öppenhet för förändring (Q1) och ångest (AX) de mest 

framträdande variablerna.  

 

Enligt 16 PF kan personerna i den icke-utbrända gruppen utifrån detta resultat 

beskrivas som relativt emotionellt stabila, anpassningsbara och som att de kan ta 

livet lite mer som det kommer, ofta är engagerade och öppna med vad de känner och 

tycker, samt upplever sig relativt lugna, tålmodiga och inte så lättirriterade eller i 

behov av ständig förändring. Enligt 16PF skattningarna kan personerna i den 

utbrända gruppen utifrån detta resultat beskrivas som relativt anspända och oroliga, 

till viss del otåliga, rastlösa och som att de ofta önskar kunna experimentera och 

förändra samt eventuellt lätt kan bli uttråkade av rutinuppgifter. 

 

Resultatet visar även på stor spridning av skattade personlighetsdrag på individnivå. 

Till exempel skattades faktorn ångest (AX) inom den icke-utbrända gruppen och 

hårdförhet (TM) inom den utbrända gruppen mellan 1 till 9. Detta innebär att det 

inom båda grupperna finns personer som beskriver sig vara emotionellt stabila och 

personer som beskriver sig vara ängsliga och lättoroade.  

  

Sammanfattningsvis tolkades resultatet som att det finns vissa skillnader på 

gruppnivå (icke-utbränd/utbränd) relaterad till känslomässig stabilitet och lättväckt 

ängslan, oro och ångest. Men resultatet visar också på stor spridning av skattade 

personlighetsdrag inom respektive grupp vilket pekar på ett komplext samband 

mellan personlighetsdrag och grupptillhörighet.  
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Delstudie IV 

I delstudie IV var syftet att belysa syn på samvete, samvetsstress, moralisk känslighet, 

socialt stöd och resiliens med hjälp av instrumenten, PCQ, SCQ, MSQ-R, SocIS och 

RS i relation till grupptillhörighet (icke-utbränd/utbränd). Om inte annat 

specificeras, presenteras först de självskattade svaren som skiljer >1 på gruppnivå, 

sedan presenteras de mest framträdande variablerna för grupptillhörighet utifrån 

analys med hjälp av PLSR. Siffrorna inom parantes hänvisar till respektive 

instruments fråga eller påstående (se appendix för PCQ, SCQ och MSQ-R). 

 

Resultatet visar att på instrumentet ”Syn på samvete” (PCQ) har personerna i den 

icke-utbrända gruppen skattat högre värden än personerna i den utbrända gruppen 

på variabeln, att man kan uttrycka vad samvete säger på sin arbetsplats (7). På 

”Moralisk känslighet” (MCQ-R) har personerna i den icke-utbrända gruppen endast 

skattat högre värden än personerna i den utbrända gruppen på variabeln, att man har 

ansvar för att patienten får god vård även om resurserna är otillräckliga (1). På 

”Social stöd” (SocIS) har personerna i den icke-utbrända gruppen högre skattade 

värden på alla frågorna rörande upplevt stöd från arbetskamrater och chefer än 

personerna i den utbrända gruppen. På ”Resiliens” (RS) har båda grupperna skattat 

20 av 25 påståenden mellan 5-6.6 på denna sjugradiga skala. Personerna i den icke-

utbrända gruppen har dock skattat högre värden än den utbrända gruppen på 

variablerna, att man vanligtvis tar saker och ting som de kommer (7), man är vän 

med sig själv (8), sällan grubblar över vad som är meningen med allt (11), tar en dag i 

sänder (12) inte grubblar över saker man inte kan göra något åt (22), har tillräckligt 

med energi för att göra det man måste (24) och kan acceptera att inte vara omtyckt av 

alla (25). 

 

Personerna i den utbrända gruppen har på instrumentet ”Syn på samvete” (PCQ) 

skattat högre värden än personerna i den icke-utbrända gruppen på variablerna, 

samvetet tystnar om man inte lyssnar till det (10) man måste döva sitt samvete för att 

kunna stanna kvar i vården (11), samvetet är alltför strängt (12) och då man inte kan 

leva upp till sina krav på sig själv upplever man dåligt samvete (16). Resultaten på 

”Samvetsstress” index ( SCQ) (A-del multipliserat med B-del) visar att personerna i 

den utbrända gruppen har skattat högre värden på alla påståenden än personerna i 

den icke-utbrända gruppen. Personerna i den utbrända gruppen har på ”Moralisk 
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känslighet” (MCQ-R) skattat högre värden än personerna i den icke-utbrända 

gruppen på variablerna, förmåga att uppfatta patienters behov medför att man ofta 

gör mer än man orkar (4), man upplever det som mycket tungt att bära de känslor 

som väcks i mötet med en patient som har det svårt (6), förmågan att uppfatta 

patienters behov medför att man ofta hamnar i situationer där man känner sig 

otillräcklig (8) och förmågan att uppfatta patienters behov är till stor hjälp i arbete 

(2). 

 

Resultatet visar att variablerna i PCQ, SCQ, MSQ-R, SocIS och RS förklarade 95.6% 

av variansen i grupptillhörighet (icke-utbränd/utbränd). De mest framträdande 

variablerna för att tillhöra den icke-utbrända gruppen i relation till den utbrända 

gruppen var, det behövs inre stillhet för att kunna höra samvetets röst (PCQ2), det 

går inte att komma undan samvetets röst (PCQ3), man har alltid ansvar för att 

patienten får god vård även om resurserna är otillräckliga (MSQ-R1), om man 

behöver är närmaste chef villig att lyssna på problem som rör arbetet (SocIS4), 

vanligtvis tar man saker och ting som de kommer (RS7), man grubblar sällan över 

vad som är meningen med allt (RS11) och man tar en dag i sänder (RS12).  

 

De mest framträdande variablerna för att tillhöra den utbrända gruppen i relation till 

den icke-utbrända gruppen var, samvetet tystnar om man inte lyssnar till det 

(PCQ10), man måste döva sitt samvete för att kunna stanna kvar i vården (PCQ11), 

man har en mycket god förmåga att uppfatta när en patient far illa (MSQ-R5) och 

man kan vara ensam om man måste (RS5). Ytterligare framträdande variabler var att 

man inte hinner ge den vård patienten behöver (SCQIndex1), att man är tvungen att 

ge vård som känns fel (SCQIndex2), man utsätts för oförenliga krav i arbetet 

(SCQIndex3), man undviker en patient eller närstående som behöver hjälp eller stöd 

(SCQIndex5) och privatlivet är så krävande att man inte orkar ägna sig åt sitt arbete 

så som man skulle vilja (SCQIndex6).  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det som karaktäriserar personerna i den icke-

utbrända gruppen är lägre nivå av samvetsstress, en livssyn med en fördragsam 

attityd, syn på samvete som en tillgång och en förmåga att hantera sitt samvete på ett 

konstruktivt sätt, samt uppfattning att man får stöd från omgivningen. Det som 

karaktäriserar personerna i den utbrända gruppen är högre nivå av samvetsstress, 
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syn på samvete som en börda, att man måste döva samvetet för att kunna stanna kvar 

i vården samt uppfattning att man inte får stöd från omgivningen.  

 

REFLEKTION ÖVER RESULTAT 

Avhandlingens övergripande syfte var att belysa innebörder av att bli och vara 

utbränd respektive att inte bli eller vara utbränd bland vårdpersonal på samma 

arbetsplatser inom psykiatrisk landstingsvård och kommunal äldreomsorg. Syftet var 

även att beskriva personlighetsdrag, och belysa mönster i syn på samvete, samvets-

stress, moralisk känslighet, socialt stöd och resiliens hos personerna i dessa grupper. 

 

Resultatet av delstudierna (I-IV) som ingår i denna avhandling pekar på att bli och 

vara respektive inte bli eller vara utbränd på samma arbetsplatser är ett komplext 

fenomen. Innebörder av att bli och vara utbränd är att slitas mellan sina efter-

strävansvärda ideal, vad man vill leva upp till och önskar vara, och vad man faktiskt 

klarar av. Personerna sjukskrivna för utbrändhet beskriver att vad de än gör går det 

inte att leva upp till egna ideal och det framkommer en brist på bekräftelse (I). Det 

som karaktäriserar personerna i gruppen med symtom på utbrändhet är, syn på 

samvete som en börda och att samvetet är alltför strängt, att behöva döva samvetet 

för att kunna fortsätta arbeta i vården, hög nivå av samvetsstress och överlag högre 

skattade värden på moralisk känslighet än personerna utan symtom på utbrändhet i 

den andra gruppen. Även brist på stöd från omgivningen och lägre skattade värden 

än personerna utan symtom på utbrändhet på variabler som tolkas peka mot en 

livssyn med en fördragsam attityd karaktäriserar personerna i gruppen med symtom 

på utbrändhet (IV). Som grupp kan personerna beskrivas som relativt anspända och 

oroliga med lättväckt oro, ängslan och ångest (III). Innebörder av att inte bli eller 

vara utbränd, på samma arbetsplatser där andra utvecklat utbrändhet, är att vara 

rotad i en livssyn av fördragsamhet med livets mångsidighet av medgångar, 

motgångar, styrkor och svagheter både hos sig själv och hos andra (II). Det som 

karaktäriserar personerna i den icke-utbrända gruppen är, syn på samvete som en 

tillgång, att de förhåller sig till sitt samvete på ett konstruktivt sätt, har låg nivå av 

samvetsstress, upplever ansvar för god vård även om resurserna är otillräckliga och 

har överlag skattat lägre värden på moralisk känslighet än personerna i den utbrända 

gruppen. Även uppfattningen att de får stöd från omgivningen och skattade högre 

värden än personerna i den utbrända gruppen på variabler som kan tolkas peka på en 
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livssyn med en fördragsam attityd karaktäriserar den icke-utbrända gruppen (IV). 

Som grupp kan personerna beskrivas som relativt emotionellt stabila, anpassnings-

bara och som att de kan ta livet lite som det kommer (III). Resultatet visar också på 

en stor spridning av skattade poäng på de olika personlighetsdragen på individnivå. I 

grupperna finns alltså personer som beskriver sig vara emotionellt stabila och 

personer som beskriver sig som ängsliga och lättoroade.  

 

Resultatet pekar på att bli och vara utbränd respektive inte bli eller vara utbränd, 

handlar om en persons hela liv, både privatliv och arbetsliv. Det handlar inte bara om 

att vara svag eller stark, göra rätt eller fel i förhållande till alla goda ideal, ha god eller 

dålig självkänsla eller rätt eller fel personlighetsdrag. Resultatet pekar på att inte bli 

eller vara utbränd, handlar om en insikt och ibland en mycket smärtsam insikt om att 

vi som människor inte alltid förmår vara de vi vill vara, göra allt vad vi vill, göra gott 

eller tillfredsställa ’alla och allas’ behov. Mitt i denna insikt, bland alla aldrig sinande 

krav, måste vi även ta ansvar för att egna behov tillfredsställs och ibland stå ut med 

dåligt samvete.  

 

De fyra livsvärldarna 

Resultatet av delstudierna (I-IV) kommer att, förstås, tolkas, sammanfattas och 

struktureras, med hjälp av Emmy van Deurzens (2003a, 2003b) teori om de fyra 

livsvärldarna: naturvärlden, sociala världen, privata världen och idealvärlden. Under 

respektive livsvärld kommer även resultatet att kopplas till andra relevanta teorier 

och resultat av empiriska studier. Vikten av att förstå hur dessa fyra livsvärldar 

påverkar och samverkar samt hitta en balans mellan de fyra livsvärldarna framstår 

som central i människans grundläggande förhållningssätt.   

 

Emmy van Deurzen (2003b) vidareutvecklade teorin om de fyra livsvärldarna med 

utgångspunkt från Ludvig Binswangers och Martin Heideggers teorier (May 2005). 

Enligt van Deurzen ses de fyra livsvärldarna som en karta inom vilken allt mänskligt 

liv och interaktion utspelas. Naturvärlden, den fysiska dimensionen (Umwelt) 

handlar bland annat om förhållandet till den egna kroppen och kroppens signaler, 

som till exempel, då kroppen inte orkar mer och visar behov av återhämtning. Den 

sociala världen (Mitwelt) handlar bland annat om mänskliga relationer och 

interaktioner med andra. Den privata världen (Eigenwelt) handlar framförallt om 
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människans förhållande till sig själv och omfattar enligt van Deurzen allt människan 

upplever som en del av sig själv, känslor, tankar, karaktärsdrag, idéer, förhoppningar 

och så vidare. En viktig del i den privata världen är enligt van Deurzen, hur 

människan skapar mening i sin tillvaro, vilka värden och ideal hon vill eftersträva, 

vad hon lever för och vad hon skulle vara villig att dö för. Idealvärlden refererar bland 

annat till religiösa och icke-religiösa trossystem, ideal och värderingar (van Deurzen 

2003a, 2003b).  

 

Enligt van Deurzen är de fyra livsvärldarna inbördes förbundna och påverkar ständigt 

varandra och människan lever samtidigt i alla livsvärldarna med olika förhållnings-

sätt i de olika livsvärldarna. Att finna en balans såväl emellan som inom de olika 

livsvärldarna, som var och en innehåller olika motsättningar och paradoxer som 

människan måste förhålla sig till, beskrivs av van Deurzen som väsentligt för hennes 

existens och hälsa. I delstudierna (I-IV) framträder tydligt denna inbördes påverkan 

att livsvärldarna inte går att hålla isär och hur livsvärldarna ständigt påverkar 

varandra. Reflektionen kommer trots detta att fokusera på en livsvärld i taget men 

kommer också att visa på att det inte går att förstå den ena livsvärlden utan att ta 

hänsyn till det ömsesidiga beroendet som finns mellan livsvärldarna. 

 

Naturvärlden 

Enligt van Deurzen (2003b) är den fysiska dimensionen den mest grundläggande 

som människan lever med 24 timmar om dygnet, till vilken hon måste anpassa sig. 

Resultatet visar att förhållandet till den egna kroppen och kroppens signaler 

(naturvärlden), skiljer sig mellan personerna i den utbrända och den icke-utbrända 

gruppen. Att bli och vara utbränd beskrivs av intervjupersonerna som att de blir 

kroppsligt varnade genom olika tecken, som sömnsvårigheter, smärta och 

koncentrationssvårigheter. Trots detta spänner de bågen tills överväldigande 

kraftlöshet till slut tvingar dem att ge upp kampen (I). Att inte bli eller vara utbränd 

beskrivs som att både lyssna på den egna kroppen och omgivningens signaler att 

kroppen behöver återhämtning. Att ta hand om sig själv, tillfredsställa egna behov 

och sätta gränser för att återhämta sig när de kan, behöver och/eller har fått nog visar 

sig centralt för att inte bli utbränd (II). Flera studier har visat liknande resultat, både 

utifrån att leva med utbrändhet (jfr Ekstedt & Fagerberg 2005, Hammarlin 2008) 

och utifrån medarbetare och närstående, som också kan uppfatta att personer som 
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utvecklar utbrändhet spänner sin båge till det yttersta utan att ta hänsyn till vare sig 

den egna kroppens signaler och behov eller omgivningens varningar (jfr Ericson-

Lidman, Norberg & Strandberg 2007, Ericson-Lidman & Strandberg 2007).  

 

Att ta ansvar för sin hälsa beskrivs i Kjellströms doktorsavhandling ”Ansvar, hälsa 

och människa” (2005) som komplext och svårt. Det kräver medvetna livsstilsval och 

självreflektion samt kritiskt ifrågasättande och distans både till sig själv, den 

organisation man arbetar inom och de samhällsvärderingar som råder (jfr Theorell 

2006). Kjellström (2005) beskriver bland annat med hjälp av Robert Kegans teori om 

människans svåra ansvar för sig själv och sina val relaterat till sin hälsa.  Kegan 

(1994) menar att människor bland annat kan ha ett ’socialiserat förhållningssätt’ och 

då framförallt bli åskådare till sina liv och därmed bli utifrånstyrd i för hög 

utsträckning, vilket kan innebära att de tar på sig ansvar för sådant som inte är deras 

ansvar eller tillskriver andra ansvar för sådant som är deras eget ansvar. Detta 

framträder i studie I som att sträva efter att nå sina eftersträvansvärda ideal oavsett 

omständigheterna utan att ta hänsyn till kroppens behov av återhämtning. 

Människor kan också enligt Kegan förhålla sig utifrån ett ’livsförfattande 

förhållningssätt’ vilket kan skapa möjlighet till reflektion över och granskning av sitt 

eget beteende. I detta förhållningssätt blir människans förmåga att reglera och ta 

ansvar för sin hälsa möjlig. Detta kan jämföras med att lyssna på kroppens signaler 

som framträder i studie II. Resultatet pekar på vikten av att ta ansvar för att 

tillgodose egna behov genom att ta hänsyn till vad den egna kroppen orkar och kunna 

sätta gränser både för sig själv och andra, och att ta tid för återhämtning när det 

behövs utan dåligt samvete (med gott samvete) (I, II). Att lyssna på den egna 

kroppens signaler och behov kan uttryckas utifrån det Nathanson (1994, 1996) kallar 

affektmedvetenhet vilket avser en förmåga att tolka kroppens signaler och att svara 

adekvat på situationer utifrån dessa signaler. Denna förmåga anses viktig för 

människors upplevelse av stress. 

 

Sociala världen  

Enligt van Deurzen (2003b) handlar den sociala världen om alla mänskliga relationer 

och interaktioner. Det handlar om grundläggande förhållningssätt till med-

människor, till exempel hur människan uppfattar, tar emot och ger stöd, accepterar, 

tolererar och visar beroende av andra. Den sociala världen innehåller olika 
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motsättningar och paradoxer som människan måste förhålla sig till och som 

synliggörs i hennes interaktion med andra. Ett exempel på dessa motsättningar och 

paradoxer i den sociala världen människan måste förhålla sig till och hitta balansen i, 

är önskan om att vara stark, självständig och oberoende mitt i ett ömsesidigt 

beroende av andra när hon inte klarar allt själv. Resultatet visar att uppfattningen om 

stöd från omgivningen (sociala världen), skiljer sig mellan personerna i den utbrända 

och den icke-utbrända gruppen. Personerna i den utbrända gruppen karaktäriseras 

av att de uppfattar brist på stöd från omgivningen och personerna i den icke-

utbrända gruppen karaktäriseras av att de uppfattar att de får stöd från omgivningen 

(IV). Resultatet visar också att personerna förhåller sig olika när det gäller att söka 

och finna stöd (I, II). Personerna i den utbrända gruppen strävar efter att visa sig 

starka, duktiga, göra saker själva utan att be om hjälp oavsett omständigheterna (I). 

Personerna i den icke-utbrända gruppen söker efter och finner stöd när de behöver. 

Stödet söks avsiktligt och aktivt både privat och på arbetet där de känner sig 

förstådda. Personerna är noga med när, vad och vem de ber om stöd (II). Försöken 

att stödja personen som utvecklar/utvecklat utbrändhet ser inte ut att nå fram där 

upplevelser av bristen på stöd från omgivningen visar sig (I, IV). Denna upplevelse av 

brist på stöd kan förstås utifrån andra studier. Från ett arbetsledar- medarbetar och 

närståendeperspektiv visar Ericson-Lidman (2008) att det är en komplicerad kamp 

att stödja personer som utvecklar/utvecklat utbrändhet. Arbetskamraterna och 

närstående beskriver att de axlar en tung börda och försöker att göra allt de kan för 

att hjälpa och stödja men att dessa försök ändå inte ser ut att nå fram. Denna 

betungande situation är konfliktfylld och upplevelser av tillkortakommanden och 

dåligt samvete från arbetskamrater och närstående framträder. En tolkning är att 

strävan efter att visa sig stark, duktig och oberoende och att göra saker själv utan att 

be om hjälp oavsett omständigheterna kan bidra till att personerna i den utbrända 

gruppen har svårt att ta emot hjälp, det vill säga inte  är ’hjälpfärdiga’ eller uttryckt 

utifrån Norberg, Bergsten och Lundman (2001), är tröstfärdiga. Norberg m fl (2001) 

menar att tröst förutsätter öppenhet (tröstfärdighet) och tillgänglighet både hos den 

som tar emot och den som förmedlar tröst. 

 

I strävan att vara stark, självständig och oberoende söks bekräftelse efter upp-

skattning och respekt som personerna i den utbrända gruppen upplever att de inte får 

(I). Detta kan tolkas utifrån Bubers (1993, 1997) beskrivning av det ömsesidiga 
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beroendet där relationen mellan människor utvecklas eller avvecklas utifrån ett 

ömsesidigt ansvar. Enligt Buber kan människor bekräfta varandra utifrån ’vad som 

verkligen är’ och utifrån ’sken bilder’. Problem mellan människor har enligt Buber sin 

grund i spänningsfältet mellan det som är och det som synes vara. Allt som är ’låtsas’ 

och ’sken’ kan bidra till att förstöra och förvränga relationer enligt Buber (1995, 

1998). Utifrån resultaten (I) kan detta förstås som att personerna i den utbrända 

gruppen söker och vill i hög grad ha bekräftelse på ’skenbilden’, att vara stark, duktig 

och oberoende, oavsett omständigheter, men resultatet pekar mot att bekräftelsen 

också ges utifrån ’vad som verkligen är’. Buber (1995) beskriver denna problematik 

utifrån det han kallar ’bildmänniskan’ och ’väsensmänniskan’. Det rör sig om modet 

att så långt det är möjligt att vara den man är och inte bara den man tror att andra vill 

att man skall vara. Enligt Buber lever människan i spänningsfältet mellan två 

livshållningar: att leva enligt hur man vill ge intryck av att vara, eller att leva utifrån 

sitt väsen, som man är. Bägge förhållningssätten synliggörs i relationer till andra. 

Bildmänniskan låter sitt liv i hög grad bestämmas av hurudan hon vill göra intryck av 

att vara och är farligt beroende av andras omdöme och yttre betingelser, och i sin iver 

att leva upp till dessa offrar hon friheten att vara sig själv. Väsensmänniskan låter sitt 

liv i hög grad bestämmas av vad hon är och styrs av inre krafter och behåller därmed 

friheten och modet att vara den hon är med både styrkor och svagheter. 

 

Även om människor utifrån Bubers (1995, 1997, 1998) filosofi strävar efter att 

bekräfta varandra utifrån ’vad som verkligen är’ och inte några ’sken bilder’ påpekar 

dock Buber att skenet har sitt berättigande och behövs i samspelet mellan människor. 

Det är först när skenet framspringer ur en lögn och genomsyras av den som det 

mellanmänskliga blir bedraget. Även hos andra teoretiker lyfts problematiken fram 

mellan att hitta balans mellan ’skenet’, ett önskat sätt att vara och vad människan 

faktiskt förmår att göra och vara. Jung (1967) kallar det till exempel, ’skuggan’ eller 

’skuggsidor’, som förhåller sig kompensatoriskt till jagmedvetandet, med både 

mindervärdes känslor och skuld men också ändamålsenliga reaktioner. Winnicott 

(1971) kallar denna problematik ’det sanna självet’ kontra ’det falska självet’. Ibsens 

gestaltar bland annat i ”Vildanden” livslögnens viktiga funktion och dess betydelse i 

människans liv. Då livslögnen bryts sönder kan självbilden slitas sönder (jfr Sjöbäck 

1984). En tolkning är att då personerna i den utbrända gruppen når gränsen av 

överväldigande kraftlöshet och tvingas ge upp och blir sjukskrivna, har självbilden 
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slitits sönder (I). Även Goleman (2007) beskriver förutsättningar i mänskliga 

relationer som en förmåga att balansera mellan ’vad som verkligen är’ och de behov 

av ’skenbilder’ vi människor har när vi ger varandra och tar emot bekräftelse. Att vara 

i bekräftelse innebär enligt Løvlie Schibbye (2006) att känna sig accepterad, 

godkänd, bekräftad, erkänd och respekterad. Det handlar om tolerans för och 

bekräftelse av den andres upplevelser. Att inte uppleva sig bekräftad som framträder i 

resultatet (I) kan tolkas vara förtärande (jfr III, IV), och kan bidra till en ökad risk att 

bli utbränd. En tolkning av resultatet pekar mot att inte bli eller vara utbränd (II) 

kräver mod att mitt i motsättningar och paradoxer i den sociala världen hitta balans i 

sin önskan att vara stark, självständig och oberoende och samtidigt ibland vara 

beroende av andra när man inte klarar av allt själv. Att vara både stark och svag, se 

både tillgångar, styrkor och svagheter hos både sig själv och andra och inte bara söka 

bekräftelse utifrån en önskad bild tolkas kunna bidra till att inte bli utbränd. 

   

Privata världen  

Enligt van Deurzen (2003b) innefattar den privata världen framför allt människans 

förhållande till sig själv och omfattar allt hon upplever som en del av sig själv, som 

känslor, tankar, idéer, karaktärsdrag och förhoppningar. Hur människan uppfattar 

sig själv är ett komplext fenomen och det finns många teorier om detta (Feist & Feist 

2008). Självbild handlar om att ge sig själv betydelser i förhållande till en omvärld 

(Taylor 1995, jfr Fareld 2007, Wiklund 2007) och människans självbild synliggörs 

genom den inre dialogen där hennes egna känslor, tankar och egenskaper framträder. 

 

Delstudiernas resultat (I-IV) visar att förhållandet till sig själv (privata världen), 

skiljer sig mellan personerna i den utbrända och personerna i den icke-utbrända 

gruppen. Personerna i den utbrända gruppen beskriver känslor av att vara offer för 

omständigheter, de lider av känslor av otillräcklighet som framträder som känslor av 

att vara anonym, ensam, utbytbar och förbigången och en stark besvikelse både på sig 

själv och på andra framträder (I). I delstudie III mättes personlighetsdrag med hjälp 

av 16PF och utifrån tolkningsguide till 16PF (Lord 2000, Russel & Karol 2002) kan 

personerna i den utbrända gruppen beskrivas som relativt anspända och oroliga, till 

viss del otåliga, rastlösa och som att de ofta önskar kunna experimentera och 

förändra och eventuellt lätt kan bli uttråkade av rutinuppgifter (III). De har skattat 

lägre värden på variabler som tolkas som att man kan ta livet lite som det kommer 
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(IV) än personerna i den icke-utbrända gruppen. Personerna i den icke-utbrända 

gruppen beskriver en förtröstan på livet som det är, med medgångar, framgångar 

likväl som bakslag och misslyckanden. En fördragsam attityd både mot sig själv och 

mot andra framträder (II). De kan utifrån 16PF beskrivas som att ofta vara 

engagerade och öppna med vad de känner och tycker, de upplever sig relativt lugna, 

tålmodiga och inte lättirriterade eller i behov av ständig förändring och de kan 

beskrivas som relativt emotionellt stabila, anpassningsbara (III). De kan ta livet lite 

mer som det kommer (IV) än personerna i den utbrända gruppen.  

 

Resultatet visar också på en stor spridning av skattade personlighetsdrag inom 

respektive grupp på individnivå. Till exempel skattades faktorn ångest hos 

personerna i den icke-utbrända gruppen och hårdförhet hos personerna i den 

utbrända gruppen mellan 1 till 9 på en tiogradig skala. Detta innebär att det inom 

båda grupperna finns personer som beskriver sig vara emotionellt stabila, och 

ängsliga och oroade (III). En människas personliga egenskaper och personlighetsdrag 

kan inte som enskild faktor förklara varför hon utvecklar utbrändhet eller inte, 

däremot kan de i samverkan med kulturen hon lever i få mer eller mindre betydelse. 

 

Dagens samhälls- och arbetsliv har omstrukturerats och bygger i ökande omfattning 

på människans eget ansvarstagande (Kjellström 2005, Westerholm 2008). Den 

enskilda människans möjligheter att bli framgångsrik, vinna självförtroende och 

känna sig tillfreds med sitt liv utgår i hög grad från ett individualistiskt synsätt och 

betonar inte människans ömsesidiga beroende av varandra (Aspelin 2008). Tidigare 

generella normer för att organisera arbetet med avseende på tid, rum, utförande, 

ansvar och anställning har omvandlats till förmån för en mer individ- och 

situationsberoende ordning. Nu måste människan själv allt mer initiera, motivera, 

planera, genomföra och ta ansvar för det egna arbetet (Allvin m fl 2006). Människan 

blir därmed medskapare av sina egna livs- och arbetsvillkor på ett annat sätt än 

tidigare. När till exempel arbetets villkor blir mer fria och flexibla skapas inte bara 

möjligheter utan även ett tryck på den enskilda människan. När tiden inte längre bara 

är en ram, blir det egna ansvaret hur man använder och förhåller sig till sin tid 

tydligare. Ju friare arbete, desto svårare blir det att bli fri från arbetet (jfr Allvin m fl 

2006). Tolkningen av resultatet är att när ett individuellt buret ansvar betonas ställs 

större krav på att människan själv måste vara sin egen gränssättare och då kommer 
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sannolikt hennes personliga egenskaper som olika personlighetsdrag (III) och 

upplevelse av sig själv (I, II) att spela en större roll än tidigare (jfr Johnson 2003). Att 

då uppleva sig vara offer för omständigheter och lida av känslor av otillräcklighet 

oavsett vad man gör, vilket framträder hos personerna i den utbrända gruppen (I) 

eller att utgå ifrån en fördragsam attityd både mot sig själv och andra vilket 

framträder hos personerna i den icke-utbrända gruppen (II) kan bli förtärande eller 

till hjälp vid gränssättandet. 

 

Den grundläggande självkänslan har ofta beskrivits som relativt stabil, och som inte 

så lätt rubbad av omgivningens krav (jfr Jeanneau & Armelius 2000, Johnson 2003), 

medan den prestationsbaserade självkänslan förutsätter en kontinuerlig bekräftelse 

(Hallsten m fl 2005). Tolkningen är inte att alla som blir utbrända (I) har låg 

självkänsla eller att de som inte blir utbrända (II) har hög självkänsla. Resultatet 

pekar på ett komplext fenomen relaterat till drivkraften och engagemanget att bevara 

sin självkänsla och självbild genom sina prestationer. Hos personerna som drabbats 

av utbrändhet framträder detta som att slitas mellan det man vill vara och klara av. 

Att veta om människan har hög eller låg självkänsla säger inte så mycket om vi inte 

samtidigt har kunskap om vad och hur hon prioriterar och vilka värden hon baserar 

sitt övergripande självkänsla och självbild på. Detta påverkar den kostnad människan 

riskerar att få betala för att bibehålla sin självkänsla liksom hur sårbar hon är när hon 

misslyckas i sina strävanden att bibehålla de värden hon tycker är viktiga oavsett om 

de är realistiska eller inte (jfr Crocker & Park 2004). Priset kan bli högt om 

människan bevarar sin självkänsla enbart genom sina prestationer. 

 

Idealvärlden 

Enligt van Deurzen (2003) handlar idealvärlden om de ideal och värderingar som 

människan eftersträvar att förverkliga. Resultatet pekar på att bli och vara utbränd är 

att slitas mellan sina eftersträvansvärda idealbilder, det man eftersträvar att leva upp 

till, och vad man faktiskt klarar av (I). Vad personerna i den utbrända gruppen än gör 

går det inte att leva upp till den önskade idealbilden (I, IV). Upplevelser av att inte 

räcka till och komma till korta bland alla aldrig sinande krav framträder. Trots att de 

vill förändra sin situation anpassar de sig till den och fastnar i en plågande fruktlös 

kamp att förena sin idealbild med sin verklighet. Det som vidare karaktäriserar 

personerna i den utbrända gruppen är, synen på samvetet som en börda, att samvetet 
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är alltför strängt, att de behöver döva samvetet för att kunna fortsätta arbeta i vården, 

och att de har hög nivå av samvetsstress (IV). 

 

Samvetet kan beskrivas representera våra djupast integrerade värden, det anger 

gränserna för hur vi kan handla utan att vår moraliska integritet tar skada (Glasberg 

m fl 2006). Samvetet är en form för etisk sensivitet (Lützén 1993, Lützén m fl 2006) 

och Løgstrup (1997) menar att samvetet har en avslöjande funktion, där de sanna 

motiven till våra handlingar visar sig. Enligt Kant (1785/1964) är samvetet ett villkor 

för alla plikter. Människan har enligt Kant två huvudsakliga plikter, plikter mot sig 

själv och mot andra. Samvetet kan vägleda oss i vårt handlande, stimulera till 

självreflektion och till att utveckla och fördjupa personliga värden. När människan 

upplever konflikter mellan sina egna viktiga värden och yttre krav kan samvetet 

upplevas som en börda. Tolkningen av resultatet (I, IV) är att leva med dåligt samvete 

kan bidra till att utveckla utbrändhet.  

 

Enligt Taylor (1995) avgörs frågor om vem man är i det moraliska rummet. Den 

moraliska dimensionen i människans existens kan inte väljas bort, hon kan inte 

betraktas lösgjord från sina livsmål, från det hon uppfattar som det goda och 

eftersträvansvärda. Att existera som människa med en identitet innebär enligt Taylor, 

att ständigt konfronteras med frågor om vad som ger livet mening och värde, vilken 

person man vill vara, vad som man bör sträva efter. Resultatet visar att de mest 

framträdande påståenden utifrån skattningen av syn på samvete för att tillhöra 

personerna i den icke-utbrända gruppen i relation till personerna i den utbrända 

gruppen var, att det behövs inre stillhet för att kunna höra samvetets röst och att det 

inte går att komma undan samvetets röst (IV). De mest framträdande påståenden för 

att tillhöra personerna i den utbrända gruppen var, att samvetet tystnar om man inte 

lyssnar till det och att man måste döva sitt samvete för att kunna stanna kvar i vården 

(IV). Juthberg (2008) tolkar i sin doktorsavhandling ”Samvetsstress hos vård-

personal i den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden” med hjälp av Taylors 

teori (1995), vårdpersonalens svårigheter att orientera sig i det moraliska rummet. 

Vårdpersonalen upplever dåligt samvete, skuld och skam, maktlöshet och 

otillräcklighet utifrån upplevelsen av oförenliga krav och förväntningar. Detta 

beskrivs som känslighet för sitt ansvar, som de inte kan leva upp till. Att döva 

samvetet för att kunna stanna kvar i vården har samband med en känsla av förlorad 
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helhet och harmoni och en hotad integritet (Juthberg 2008). Även Glasberg (2007) 

visar att inte kunna leva efter sina moraliska övertygelser har samband med 

utbrändhet.  

 

Resultatet pekar på vikten att genom medvetenhet, klokhet och visdom utveckla sitt 

samvete från ett plågande, tyngande och strängt samvete (I, IV), till en mer realistisk 

syn på samvete (II, IV) (jfr Aristoteles 1967). Det som karaktäriserar personerna i den 

icke-utbrända gruppen är att de uppfattar samvetet som en tillgång och har en 

förmåga att hantera sitt samvete på ett konstruktivt sätt. De har låg nivå av 

samvetsstress (IV). Sundström (1996) skriver att varje gång man som vårdare och 

medmänniska gör det rätta och goda helar man samtidigt sig själv och växer därmed. 

Kirkegaard (1994/1843) ansåg att ett dåligt samvete är en adekvat reaktion på livet 

och liknande tankar framför McCarthy och Deady (2008) som menar att människan 

inte kan förvänta sig ett liv befriat från moralisk frustration då den är en del av att 

vara människa. Enligt Aristoteles dygdetik (1967) kan de intellektuella och moraliska 

dygderna ses som karaktärsinställningar som ger själen hållning. Känslorna och 

förnuftet har samma mål som konkretiseras i handling. Hos personerna i den icke-

utbrända gruppen framträder (II, IV) en syn på samvete som tillgång och guide och 

en fördragsam attityd till sina egna behov och gränser vilket syns bidra till att kunna 

ta hänsyn till plikten att ta hand om sig själv med gott samvete då det behövs eller är 

möjligt. Genom medvetenhet kan människan uppfatta olika alternativ till ställnings-

tagande och därmed både få mindre negativa känslor och lära sig leva med och 

acceptera olika känslor i sitt liv (jfr Dahlgren & Starrin 2004, Birkler 2007, Tangney 

m fl 2007). Genom kognitivt arbete kan människan i sitt lidande höja sig över sin 

situation och komma fram till en förnyad bild av sig själv, uppnå acceptans, finna nya 

perspektiv, förändra sina prioriteringar, mål och omvärdera såväl sig själv och andra 

(Morse 1997, jfr Rehnsfeldt & Arman 2008). Dahlqvist (2008) visade att när vårdare 

uppmärksammade och reflekterade över sitt dåliga samvete upplevde de samvetet 

som en tillgång, om de däremot kände sig tvungna att döva sitt samvete visades ett 

samband med utbrändhet. En tolkning är att sträva och kämpa för att nå ideal och 

mål som aldrig kan nås eller att uppleva att man förhindras att göra gott blir 

förtärande och upplevelser av otillräcklighet och dåligt samvete kan ta över (I, IV). 
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En tolkning är att den fördragsamma attityden (II) som framträder hos personerna 

som inte är utbrända verkar bidra till att de lättare kan acceptera att de inte alltid kan 

prestera på topp, släppa oförrätter och känslor av otillräcklighet, vilket verkar ge 

mindre skuld, skam och dåligt samvete och bättre förmåga att hantera samvetet. I 

denna fördragsamma attityd framträder tolerans för beroendet av andra som 

centralt. Det kan jämföras med Strandbergs (2002) tolkning av att vara konstruktivt 

beroende av medmänniskor. Ett sådant beroende kännetecknas av tolerans för 

oförmåga, respekt för förmåga och viljan att kompensera varandras oförmåga. I ett 

sådant beroende finns möjlighet att se såväl styrka som svaghet hos sig själv och hos 

varandra (Strandberg, Norberg & Jansson 2000, Strandberg & Jansson 2003). 

 

Balansen mellan livsvärldarna 

De fyra livsvärldarna, naturvärlden, sociala världen, privata världen och idealvärlden 

är inbördes förbundna och påverkar varandra och människan lever samtidigt i alla 

livsvärldarna (May 2005). Att finna en balans såväl emellan som inom de olika 

livsvärldarna, som var och en innehåller olika motsättningar och paradoxer som 

människan måste förhålla sig till framträder i resultatet av delstudierna (I-IV) som 

väsentligt för att inte bli utbränd. Även om vi människor endast är medvetna om att 

vi har svårigheter inom en av livsvärlderna så återspeglas och bearbetas dessa 

svårigheter inom alla fyra (van Deurzen 2003a). I resultatet (I-IV) framträder 

mångfalden och komplexiteten och vikten av att hitta balansen emellan och inom de 

fyra livsvärldarna. Det gäller att så långt som möjligt sträva efter att ta hänsyn till vad 

den egna kroppen orkar och att kunna sätta gränser både för sig själv och andra, utan 

dåligt samvete (med gott samvete) för att ta tid för återhämtning när det behövs (I, 

II) (naturvärlden). Det gäller att både sträva efter att vara stark, duktig och 

oberoende och att ta emot och ge stöd, acceptera, tolerera och visa beroende av andra 

(I, II, IV) när det är nödvändigt för att orka (sociala världen). I resultatet framträder 

som väsentligt för att inte bli utbränd, att hitta balans mellan att slitas mellan sina 

eftersträvansvärda ideal, det man vill leva upp till (idealvärlden), och vad man klarar 

av (I) och basera sina idealbilder på en fördragsam attityd (II) utifrån vad som är 

möjligt att göra och vara (privata världen) där ens egna känslor, tankar och 

egenskaper framträder (III, IV) då man förhåller sig till sina olika omständligheter i 

livet, trots önskan att vara, att ofta kunna göra mer eller göra saker annorlunda.  
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Resultatet (I-IV) kan sammanfattas utifrån människans villkor i livet, som vikten av 

att förena de fyra livsvärldarna i en fruktbärande balans av; vita activa (det aktiva 

livet med arbete och handlande), vita contemplativa (tänkande, viljan och omdömes-

förmåga) samt inte minst vita regenerativa (vila och återhämtning) med gott samvete 

(Arendt 1998, Falkenström 2004) som väsentligt för att inte bli utbränd.  

 

REFLEKTION ÖVER METODER  

I denna avhandling används både kvalitativa (I-II) och kvantitativa metoder (III-IV).  

 

Narrativa intervjuer genomfördes med varje person vid två tillfällen. Berättandet 

verkade ske fritt och engagerat och det tyder på att de berättade om vad som hade 

betydelse för dem. I den narrativa intervjun ges möjlighet att ställa uppföljande och 

klargörande frågor för att få fördjupad förståelse av det som berättas. Att göra 

upprepade intervjuer har möjliggjort att kunna följa upp det sagda, fråga om 

oklarheter och kunna reflektera och förtydliga både ur intervjuarens och ur 

intervjupersonernas perspektiv. Det bedöms ha fördjupat och höjt kvaliteten på 

intervjuerna.  

 

Den narrativa intervjun beskrivs vara ett samtal mellan intervjuaren och intervju-

personen där intervjuarens förförståelse kan få betydelse både i intervjusituationen 

och i tolkningen av intervjutexten (Mishler 1986). Intervjuaren är medförfattare till 

texten genom sina frågor och reaktioner under intervjun (jfr Strandberg 2002). 

Förförståelsen kan vara en fördel för att nå fördjupad förståelse genom att kunna 

ställa uppföljande frågor. Förförståelsen kan också vara en nackdel om den 

omedvetet styr och begränsar förståelsen av det fenomen som studeras. Både innan 

datainsamlingen för delstudierna I och II startade, under datainsamlings- och 

tolkningsprocessen diskuterades förförståelsen och narrativ intervjumetodik av 

författarna till delstudierna och inom projektgruppen för att så långt som möjligt 

medvetandegöra intervjuarens förförståelse av att bli och vara eller inte vara utbränd.  

 

Berättelserna i intervjuerna hade en rikedom som medgav att intervjuerna tolkades 

med hjälp av fenomenologisk-hermeneutisk metod. Enligt Ricoeur (1976, ss 78-79) är 

det alltid möjligt att argumentera både för och mot en tolkning, att ställa olika 

tolkningar mot varandra och att jämka mellan dem. Det betyder inte att alla 
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tolkningar är lika trovärdiga. Flera tolkningar har prövats mot varandra, ifrågasatts 

och diskuterats av författarna till delstudierna, inom projektgruppen och på 

seminarier innan den slutgiltiga tolkningen valdes. De slutgiltiga tolkningarna som 

presenteras i delstudie I och II bedömdes av författarna som giltiga och trovärdiga. 

 

Både delstudierna III och IV är tvärsnittsstudier utifrån ansatsen att samma personer 

som ingår i delstudierna I (n=20) och II (n=20), skulle ingå i delstudierna III och IV. 

Utifrån denna design och urvalsmetod kan någon slutsats om orsak och verkan inte 

dras och resultatet går inte att generalisera. Att i avhandlingens design förena både 

kvalitativ (I-II) och kvantitativ metod (III-IV) med samma urvalspersoner har 

bedömts berika och fördjupa helhetsförståelse av att bli och vara eller inte bli 

utbränd. Till exempel så fördjupades förståelsen av resultatet i delstudie IV angående 

skattningarna av syn på samvete (PCQ) och samvetsstress (SCQ) utifrån berättelserna 

(I, II). I dessa berättelser framkom till exempel vad som gav dåligt samvete och hur 

vårdpersonalen hanterade sitt dåliga samvete. Ett annat exempel är att i delstudie IV 

skattades mycket lågt på frågor om privatlivet påverkade upplevd samvetsstress 

(SCQ) medan i intervjuerna (I, II) framträdde tydligt hur alla dygnets timmar 

påverkade personerna.  

 

I delstudie III avsågs att undersöka och beskriva personlighetsdrag hos utbränd och 

icke-utbränd vårdpersonal från samma arbetsplatser. För att uppnå syftet i delstudie 

III användes 16PF. Instrumentet valdes för att det mäter ett brett spektrum av 

grundläggande drag i normalpersonligheten (Lord 2000) och har bedömts vara 

relativt stabilt över tid (STP 2002). Enligt Chernyshenko, Stark och Chan (2001) 

avgör vad man vill undersöka om man skall använda instrument med få eller många 

faktorer. Instrumentet innehåller också tre svarsstilsskalor med vilkas hjälp man kan 

bedöma testresultatets tillförlitlighet (Social önskvärdhet IM-skalan, Ovanliga svar 

INF-skalan, Instämmande ACQ-skalan) (Karson m fl 1997, Russel & Karol 2002, STP 

2002). Eftersom studien är en tvärsnittsstudie går det inte att dra slutsatser om 

personerna i de båda grupperna skattar 16 PF lika över tid. En reflektion är också i 

vilken grad personerna har påverkats av sin nuvarande livssituation, speciellt 

personerna sjukskrivna för utbrändhet. Även om personerna intygade att de fyllde i 

16PF utifrån hur de uppfattade sig före de blev sjuka, går det inte att utesluta att 

personerna i den utbrända gruppen har påverkats av sin livssituation när de 
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besvarade instrumentet. I intervjuerna (I) framkom dock att personerna hade en 

medvetenhet om och kunde berätta och reflektera över sitt sätt att vara, sina känslor, 

tankar och handlingar, före de blev sjukskrivna för utbrändhet och vid intervju-

tillfället.  

 

Ytterligare en reflektion är att professionella idealbilder, till exempel vad som 

karakteriserar en god vårdare och god omvårdnad, kan ha påverkat hur personerna 

besvarat instrumentenna. Det kan inte uteslutas att dessa idealbilder påverkat i 

riktning mot socialt önskvärda svar. Det är logiskt att anta att det krävs en del innan 

personer som arbetar och har sökt sig frivilligt till att arbeta inom vård och omsorg 

skulle skatta sig lågt på till exempel känslighet för patienters behov. 

 

Resultatet både i delstudierna III och IV tolkades och beskrevs med deskriptiv 

statistik på grund av att urvalet är litet (utbränd grupp n=20 och icke-utbränd grupp 

n=20). I delstudierna III och IV användes även PLSR (Partial Least Squares 

regression) för att räkna fram regressionskofficienter för att predicera 

grupptillhörighet (utbränd/icke-utbränd). Denna metod valdes därför att den var 

lämplig att använda vid små urval, data på ordinalskalenivå och ett stort antal 

variabler (Henningsson m fl 2001, Mevik & Wehrens 2007).  

 

Avhandlingen har inte haft något uttalat genusperspektiv. Studier har visat att den 

totala generella stressen för kvinnor är större än för män och studier har även visat 

att kvinnor och män ofta inte behandlas lika utifrån förebyggande och behandlande 

åtgärder, till exempel kan män få andra diagnoser och/eller söker och får hjälp 

tidigare (jfr Risberg 2005, Hammarström & Hensing, 2008, Holmgren 2008). Det 

kan tolkas som en brist att inga män ingår i en studie om att bli och vara utbränd. 

Anledningen till detta var att det inte fanns några män med på de namnlistor på 

personer som var sjukskrivna för utbrändhet. Svensk arbetsmarknad är starkt 

könssegregerad inom vård och omsorg. Statistik från kommunal vård visade till 

exempel 2007 att 89% av de anställda var kvinnor (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2008). Syftet med avhandlingen var inte att undersöka könsskillnader 

mellan män och kvinnor. I delstudie III undersöktes om de tre männen som ingår i 

gruppen som inte hade några symtom på utbrändhet påverkade resultatet vilket inte 

var fallet.  
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Organisationen och arbetsmiljöns betydelse för att personal blir eller inte blir 

utbränd får inte underskattas trots att detta inte varit i fokus i denna doktors-

avhandling. Många studier pekar på vikten av bra arbetsmiljö som friskfaktor (jfr 

Halbesleben 2004, Allvin m fl 2006, Garossa m fl 2008) för att inte bli utbränd. Det 

är logiskt att anta att ju mer upplevd samlad personlig stress ju viktigare blir 

arbetsmiljön för den enskilda personen för att inte bli utbränd (jfr Boye 2008). Även 

om urvalet utgått ifrån personal från samma arbetsplatser är det logiskt att anta att 

alla inte behandlas lika på samma arbetsplatser. Till exempel kan på samma 

arbetsplatser vissa personer i högre grad få sina personliga önskemål uppfyllda. 

 

KONKLUSION OCH IMPLIKATIONER FÖR VÅRD OCH FORSKNING 

Resultatet i denna avhandling pekar på att bli och vara respektive inte bli eller vara 

utbränd på samma arbetsplatser är ett komplext fenomen. Att bli eller inte bli 

utbränd handlar inte bara om vad som händer på arbetet, inte om att vara rätt eller 

fel, vara stark eller svag, ha rätt eller fel personlighetsdrag eller göra rätt eller fel i 

förhållande till alla goda ideal. Det handlar om en persons hela liv, både privatliv och 

arbetsliv, under dygnets alla timmar. Förståelsen är att en livssyn som präglas av 

fördragsamhet med livets mångsidighet och förmåga att balansera livets olika krav, 

motsättningar och paradoxer kan ha betydelse för att inte bli utbränd. Det handlar 

om att finna balans mellan vad den egna kroppen orkar och att kunna sätta gränser 

och ge sig tid för återhämtning när det behövs. Det handlar även om att finna balans 

mellan att vilja vara stark, duktig och oberoende och att kunna ta emot och ge stöd, 

acceptera, tolerera och visa beroende av andra. Det är också betydelsefullt att hitta 

balans mellan egna ideal och vad som är realistiskt och möjligt att vara och göra och 

att leva med sitt samvete på ett konstruktivt sätt.  

 

Avhandlingen belyser vikten av att vara medveten om vad som är en människas 

tillgångar eller risker i ett visst sammanhang. Personliga egenskaper och personlig-

hetsdrag kan inte som enskild faktor förklara varför hon utvecklar utbrändhet eller 

inte, däremot kan de i samverkan med kulturen människan lever i få mer eller 

mindre betydelse. Genom reflektion kan människan bli medveten om olika alternativ 

till sina ställningstaganden. Att träna sig i att man inte alltid kan prestera på topp, 

släppa oförrätter och dåligt samvete och att bli mer medveten om grundläggande 
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idéer, ideal, värderingar och syn på samvete kan medverka till en realistisk 

inställning till vad som kan vara möjligt att uppnå och därmed hitta en balans mellan 

idealism och realism. En realistisk inställning till vad som kan vara möjligt att uppnå 

får inte bli ett hinder att sträva efter goda ideal och god omvårdnad. Granska, upplysa 

och att ’sam-veta’  om samvetet framträder som en bärande grund för att bättre 

kunna leva med sitt samvete. Ett antagande är att om man tillsammans med andra 

kan dela med sig och reflektera över vad samvetet försöker säga och låta sig vägledas 

och se samvetet som en resurs i det dagliga arbetet minskar samvetsstress och 

utbrändhet.  

 

Det är angeläget att fortsätta studera återhämtningsprocessen för att belysa vad som 

bidragit till återhämtningen och återgång till arbetet eller till nya inriktningar i livet 

efter sjukskrivning för utbrändhet. Det finns även behov av longitudinella studier för 

att belysa hur personlighetsdrag och syn på samvete, samvetsstress, moralisk 

känslighet, socialt stöd och resiliens medverkar till att bli eller inte bli utbränd över 

tid bland vårdpersonal.  
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TACK 

Denna avhandling har genomförts vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå 
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