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Abstract 

 
En kvantitativ enkätundersökning genomfördes vid 4 äldreboenden i 

Mölndals stad. Samtliga 221 anställd omsorgspersonal, d.v.s. 

vårdbiträden och undersköterskor fick möjlighet att delta i studien. 

Syftet med studien var att visa på eventuella kopplingar mellan de 

oberoende variablerna krav, kontroll, socialt stöd, kortsiktiga 

stresseffekter, i studien benämnda, upplevd stress, 

återhämtningsproblem samt sömnproblem och dess påverkan på 4 

olika dimensioner av utbrändhet enligt SMBQ. Resultatet visade att 

det främst var återhämtningsproblem vilka hade en påverkan på 

utbrändhet (i 3 av 4 dimensioner). Upplevd stress och sömnproblem 

kopplades även till utbrändhet i 1 av 4 dimensioner. Krav/kontroll-

modellen hade enbart påverkan på utbrändhet i 1 av dimensionerna 

och då i form av delkomponenten kontroll.   

 
 

Nyckelord: Utbrändhet, krav, kontroll, socialt stöd, omsorgspersonal 
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Ordet ”stress” hör vi dagligen i media och i umgängeskretsar. Det är ett 

välanvänt ord vilket för många betyder att ”nu har jag mycket att göra”. De flesta 

förknippar troligen också ordet stress med något negativt. Stress är dock i grunden 

något bra.  Kroppen reagerar likt ett alarmsystem med ökad puls, förhöjt blodtryck 

och häftigare andning, musklerna blir spända och immunförsvaret aktiveras som ett 

resultat av att stresshormoner och bland annat adrenalin, pumpas ut och vi är redo för 

en tillfällig stresstopp. (Ekman, Arnetz, 2005). Vi behöver även vid fara och 

trängande situationer behöver också kunna fly eller fäkta för livet, genom den 

såkallade ”fight or flight” reaktionen säkerställs detta. Kroppsfunktioner bl.a. 

immunförsvaret dras ner på "sparlåga" medan extra adrenalin pumpas ut och kroppen 

görs redo för en tillfällig stresstopp. Denna primitiva funktion har alltid funnits hos 

människan för att kunna överleva. Problemen börjar istället när stresstopparna blir 

längre och längre och man inte har möjlighet att återhämta sig. Vad händer med 

kroppen när man själv ständigt lever på en stresstopp och arbetar nära människor 

vilka har ett omsorgsbehov? Här rör man sig bort ifrån den allmänna stressteorin, där 

det finns en ofantlig mängd inlägg, mot mer ett mer nytt perspektiv på forskning, där 

inte lika många pusselbitar har blivit lagda.(Ekman, Arnetz, 2005)   

 Allostatic load beskrivs enligt McEwen (1998) som ett tillstånd när kroppen 

konstant aktiverar eller underlåter att aktivera fysiologiska system, vilka egentligen är 

till för att anpassa kroppen till den omgivande miljön . Exempelvis i ett läge där man 

utsätts för stressorer, reagerar kroppen genom att förbereda sig för att fly. Utsätts 

kroppen för stressorerna i tillräckligt lång utsträckning kommer kroppen inte att 

”blåsa faran över” utan låser sig i flyktberedskapen, vilket i förlängningen påverkar 

immunförsvaret, som antingen blir försvagat (och släpper in virus eller bakterier) 

vilket leder till sjukdom; eller blir överaktivt och immunförsvaret reagerar på sig 

självt, vilket även det leder till sjukdom.      

 En måttlig stress, vilken hjälper oss att nå ett mål och när vi känner att vi har 

situationen under kontroll är positiv. Den negativa stressen är motsatt och innebär ett 

fysiologiskt påslag när individen utsätts för när krav och förväntningarna vilka inte 

stämmer överens med det man kan och förmår. Om det går så långt att kroppen säger 

nej och man t.ex. blir sjukskriven av stress har det troligen lett till det inom 

stressforskningen välkända och utforskade utbrändheten. Utbrändhet är ett vitt 

begrepp och kan mätas på olika sätt beroende på vilken syn man har på problemet, det 

finns dock inte en allmän definition av vad utbrändhet innebär. Själva begreppet 

utbrändhet lanserades på 1970-talet och är en översättning av det engelska uttrycket 

”burnout”. Den som gjorde begreppet känt för allmänheten är den amerikanska 

psykologen Christina Maslach. Maslach forskade på yrkesgrupper vilka arbetade i 

nära kontakt med andra människor, såsom socialarbetare, poliser och sjuksköterskor. 

Yrkesgrupperna hade gemensamt att de arbetade engagerat med andra människors 

problem och tömde sina egna batterier och fick problem med t.ex. likgiltighet, 

avståndstagande och sömnproblem.  

 

En gång brann de alla… av entusiasm inför sin uppgift - de var fulla 

av liv och energi, hängivna och beredda att ge sig ut för andra. Och 

de gav och gav tills det inte fanns något kvar att ge. Kastrullen var 

tom, batteriet dött, ledningen överbelastad - de var utbrända. 

(Maslach, 1982, sid 11.) 

Utbrändhet enligt Maslach & Leiter (1997) innefattar tre dimensioner, 

emotionell utmattning, cynism och otillräcklighet. Emotionell utmattning innebär att 
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man känner att man inte kan återhämta sig, man orkar inte interagera med andra 

människor eller ta tag i projekt. Cynism innebär att man har svårt att engagera sig, tar 

avstånd från andra människor och arbetet. Otillräcklighet innebär att man tappar 

självförtroende och att varje ny uppgift innebär en alldeles för stor kraftansträngning.

 Maslach har också konstruerat en av de mest kända och välanvända skalorna 

för att mäta utbrändhet, The Maslash Burnout Inventory (MBI). MBI mäter 

utbrändhet som en följd av problem på arbetet, inte som ett psykiskt syndrom. Det 

finns i dag tre versioner av MBI. Den första enkäten introducerades 1982, ”human 

service survey” är lämpad bäst för vårdyrken. Därefter kom ”educators survey” 

,vilken riktade sig mot läraryrken, sist lanserades den generella, ”General survey”, 

vilken man kan använda inom ett stort antal yrken. Frågorna i skalorna mäter 

utmattning/energi, likgiltighet/engagemang och otillräcklighet/prestationer och mäts 

på en 7 gradig likertskala. Frågorna i MBI är strukturerade kring känslor man 

förknippar med arbetet, ex. ”upprymd”, ”känslolös” och ”emotionellt slut”.  

 En ytterligare välanvänd skala för att mäta utbrändhet är Shirom, Melamed 

Burnout Questionnaire, SMBQ. Skalan består av 4 stycken dimensioner, utbrändhet, 

vilken mäter fysisk och känslomässig trötthet. spändhet, håglöshet samt mental 

trötthet (Melamed, Kushnir & Shirom, 1992; Melamed, Kushnir & Shirom, 1996; 

Perski & Grossi, 2002)        

 Återhämtning efter arbetet sker när man bygger upp nya krafter, genom en 

känsla av att man får ny energi. En mindre bra återhämtning efter arbetet påverkar hur 

man känner sig kommande morgon. För att uppnå en god återhämtning behöver man 

även en bra sömn. En dålig sömn motverkar kroppens möjligheter till att fylla på sina 

krafter under natten. En dålig sömn ger dagen efter också en dålig förmåga att 

koncentrera sig, påverkar redan negativa känslor och gör det mer svårt att uppnå 

uppsatta mål. En hög upplevd stress under en arbetsdag gör det oerhört viktigt att hitta 

bra metoder att återhämta sig efter arbetet för att det skall ge en god effekt på 

inställningen till arbetet och ens beteende (Åkerstedt, Kecklund & Axelsson, 2007, 

Sonnentag, 2008).          

 Inom vård och omsorg vilket till de största delarna utförs i offentlig regi, har 

antalet långtidssjukskrivningar på grund av stress, inkluderat belastningsskador, ökat 

kraftigt de senaste åren. ”Under 2004 anmäldes knappt 1600 arbetssjukdomar inom 

denna bransch, där hälften var belastningssjukdomar. Organisatoriska eller sociala 

faktorer svarade för nästan en av tre sjukdomar i vården (472 fall).” 

(Arbetsmiljöverket, korta sifferfakta, 2005) Under de senaste åren har man också 

inom vård, omsorg påverkats av kraftiga rationaliseringar och besparingsåtgärder 

samt stora organisatoriska åtgärder, såsom privatiseringar samt beslut om nya 

styrsystem. Den största kostnaden, cirka 70% av utgifterna inom dessa sektorer är 

personalens löner. Detta har inneburit att en minskning av antalet anställda många 

gånger varit den enda vägen för att minska kostnaderna och därmed kunna balansera 

budgeten (DS 2000:54).         

 Hur påverkas omsorgspersonalen då när vårdtagarna inte minskar i antal men 

personalstyrkan minskar och minskar? Brosschot, Gerin & Thayer (2006) lanserar i 

en forskningsöversikt” The perseverative cognition hypothesis”. I översikten menar 

de att perservativa tankar såsom oro och ihållande grubblande kan leda till somatiska 

problem såsom hjärt-kärlsjukdomar och att de tidigare biopsykologiska modellerna 

om stress och hälsa har ignorerat detta faktum. Man har tidigare företrädesvis bara 

studerat orostankar enbart vid ångestsjukdomar. Vidare menar Brosschot et al. (2006) 

att det är i yrken där man är utsatt för ihållande fysiologisk aktivering (arbetar långa 
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arbetspass), samt kognitiva stressrelaterade processer (såsom grubblande) leder till 

bl.a. en ökad kardiovaskulär och immunologisk aktivitet.   

 Inom vård och omsorg kan det många gånger också uppstå starka band mellan 

omsorgspersonal och vårdtagare. Dessa band kan ibland leda till en stor psykisk press 

på omsorgspersonalen vilken ständigt har en nära kontakt med vårdtagarna. 

Omsorgspersonalen skall inte bara hantera dagliga problem utan t.ex. också även 

vårdtagarens anhöriga när en vårdtagare ligger inför döden. Mötet med det mänskliga 

lidandet är något som kan genomsyra omsorgspersonalens hela arbetsdag och 

arbetssituation. Att man som omsorgspersonal upplever att man inte får ett stöd, men 

däremot fortfarande har höga krav satta på sin yrkesutövning, ökar risken för att man 

tar med sig arbetet hem. Istället för att återhämta sig och ladda sina batterier ägnar 

man sin lediga tid åt att grubbla över arbetet, vilket i slutändan kan leda till kroppsliga 

skador och utbrändhet (DS 2000:54).       

 Ett välutforskat område inom stressteori är relationen mellan krav och kontroll 

på arbetet och behovet av socialt stöd. Höga krav i arbetet (t.ex. många omsorgstagare 

att hjälpa) kombinerat med låg grad av kontroll (möjlighet att kunna byta 

arbetsuppgifter när andan faller på) leder enligt krav/kontroll-modellen till stress. 

Huvudtanken i krav/kontroll-modellen är att höga nivåer av psykologiska krav leder 

till sjukdom endast om det föreligger lågt beslutsutrymme. (Karasek & Theorell, 

1990). Modellen består av de två dimensionerna, ”psykologiska krav” samt 

”kontroll”. En stressande eller motiverande arbetssituation skapas genom närvaro 

eller frånvaro av dessa krav. Vidare består begreppet kontroll eller ”beslutsutrymme” 

som Karasek & Theorell också använder av påverkansmöjligheter och stimulans. 

Påverkansmöjligheter innebär medarbetarens grad av inflytande i beslutsprocesserna i 

och över sitt arbete. Med stimulans avses medarbetarens möjlighet att använda och 

utnyttja sina färdigheter och kunskaper samt att utveckla och lära sig nya. 

Psykologiska krav handlar om hur stora krav arbetet ställer på medarbetaren i 

förhållande till tid och möjligheter (Karasek & Theorell, 1990).    

 Modellen vilar vidare på två hypoteser. Hypotes 1 innebär att en hög nivå av 

psykologiska krav och en låg nivå av beslutsutrymme ökar de psykologiska 

påfrestningarna och därigenom risken för att utveckla stressrelaterade sjukdomar. 

Hypotes 2 innebär att höga nivåer av både psykologiska krav, till en viss gräns, och 

beslutsutrymme ökar medarbetarens välmående och motivationen till nytt lärande 

samt den personliga utvecklingen. Det är vid dessa förhållanden Karasek & Theorell 

menar att medarbetaren upplever situationen som utmanande och inspirerande istället 

för skapandet av höga psykologiska påfrestningar. (Karasek & Theorell, 1990). 

Ytterligare en dimension har lagts till Krav-kontroll, nämligen dimensionen socialt 

stöd De två mest grundläggande sociala stöden är instrumentellt stöd och emotionellt 

stöd. Instrumentellt stöd kretsar kring att få stöd i att utföra sina arbetsuppgifter. 

Emotionellt stöd handlar om att visa förståelse, intresse och sympati för personens 

svårigheter (Johnson, 1986).         ¨

  Krav/kontroll-modellen är en tätt sammanknuten teori med variabler som 

beskriver den psykosociala arbetsbelastningen som upplevs i ett arbete, variablerna är 

ofta varaktiga under en längre tid, beroende på den inneboende tröghet som ex. krav 

besitter. Variablerna kommer i denna studie att kallas för ”krav/kontroll-modellen”. 

Andra variabler förändrar sig med en snabbare frekvens, så som upplevd stress, 

känslan av återhämtning och sömn, ibland från dag till dag. Dessa har i tidsrymden en 

mer kortsiktig effekt på stress och kallas därför i denna studie för ”kortsiktiga 

stresseffekter”.          
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 Det finns en belagd koppling mellan stress och utbrändhet (Maslach, 1982; 

Maslach & Leiter, 1997). Vidare är sömn och återhämtning kopplat till stress 

(Sonnentag, 2008). Det är även belagt i tidigare studier att krav och kontroll samt 

socialt stöd (Sundin, Hochwälder, Bildt & Lisspers, 2007) påverkar utbrändhet. Nyss 

nämnda kopplingar till utbrändhet är studerade var för sig.     

 För studien har gjorts 4 separata regressionsanalyser, en för varje dimension 

av utbrändhet. Anledningen till att inte ett totalt index för utbrändhet användes, var att 

då hade det blivit ett trubbigt instrument som kanske inte skulle visa på vissa 

samband. Om utbrändhet istället delades upp på 4 olika dimensionerna skulle det gå 

att urskilja samband mellan variabler och de olika dimensionerna. Att det finns 

variabler som har samband med enbart vissa av utbrändhetsdimensionerna, finns det 

stöds för i tidigare studier. Sundin et al. (2007) har undersökt samband mellan krav, 

kontroll, socialt stöd och Maslachs 3 utbrändhetsdimensioner.  

 Ovan nämnda teoretiska kopplingar gör det intressant att undersöka vilken 

påverkan krav/kontroll-modellen i ett första steg har på utbrändhet, för att sedan i 

samma modell lägga på de kortsiktiga stresseffekterna i ett andra steg. Syftet med 

studien är att visa på eventuella samband mellan krav/kontroll-modellen, de 

kortsiktiga stresseffekterna och Melamed, Kushnir & Shiroms (1992,1996,2002) 4 

olika dimensioner av utbrändhet.    
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Metod 

Deltagare 

I studien ingick 4 stycken äldreboende i Mölndals stad med varierande antal anställda. 

Samtligt anställd omsorgspersonal, d.v.s. vårdbiträden och undersköterskor vid 

äldreboendena (n=221) erhöll möjligheten att svara på enkäten. Svarsfrekvensen 

uppgick till 29,9%  (n=66). Övriga demografiska data kan ses i tabell 1. 

Tabell 1 Demografiska data 

Variabel % Antal (n) 

Kön 

Man 

Kvinna 

 

4.5 

95.5 

66 

Ålder 

18-25 

26-40 

31-55 

55-65 

65+ 

 

6.2 

10.8 

55.4 

26.2 

1.5 

65 

Civilstånd 

Ensamstående 

Gift/Sambo 

Skild/separerad 

Änka/Änkling 

 

18.5 

70.8 

7.7 

3.1 

65 

Arbetar vanligtvis 

Dagtid 

Dag + Kväll 

Natt 

 

1.5 

78.8 

19.7 

66 

Sysselsättningsgrad 

0 - 25 % 

25 - 50 % 

51 - 75 % 

76 - 100  

 

1.5 

1.5 

27.3 

69.7 

66 

Instrument 

10 stycken olika enkäter innehållande självskattningsformulär med sammanlagt 178 

frågor användes. Studien omfattade 12 sidor inkluderat försättsblad med 

bakgrundsvariabler. Fem av de insamlade enkäterna är aktuella för denna studie, se 

nedan. Samtliga enkäter vilka använts i studien är välkända/etablerade/välanvända 

och utprövade inom respektive område.   

Bakgrundsvariabler De bakgrundsfaktorer som efterfrågades kodades och var 

följande: Variabeln ålder har 5 kategorier där 18-25 år = 1, 26, 26-40 år = 2, 41-55 år 

= 3, 55-65 år = 4 och sist 65+ = 5. Civilstånd har delats in i 4 kategorier ensamstående 

= 1, gift/sambo = 2, skild/separerad = 3, änka, änkling = 4.  Sysselsättningsgrad anger 

hur många procent någon arbetar och kodas som 0-25% = 1, 26-50% = 2, 51 – 75% = 

3, 76-100% = 4. 

 The Swedish Demand Control Support Questionnaire, DCSQ, är en förkortad 

och modifierad modell av Job Content Questionnaire (Karasek, Brisson, Kawakami, 

Houtman, Bongers & Amick, 1998). Skalan består av 18 frågor vidare indelad i 3 

delskalor vilka mäter krav, ex. ”Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort, ”kräver 

ditt arbete en för stor arbetsinsats”, ”kräver ditt arbete att du ska leva dig in i andra 



8 

 

människors situation”, kontroll ex.”innebär dit arbete att man gör samma saker om 

och om igen”, ”har du frihet att bestämma hur ditt arbetet ska utföras”, får du lära dig 

nya saker i ditt arbete och socialt stöd ex. ”det är en lugn och behaglig stämning på 

min arbetsplats”, det är en god sammanhållning”, ”man har förståelse för att jag kan 

ha en dålig dag”. Responsskalan anges med en fyrgradig likertskala där, 1=nej, så gott 

som aldrig, till 4 =ja, ofta. (Sanne, Torp, Mykletun & Dahl, 2005)   

 Perceived Stress Scale, PSS, är en skattningsskala för att mäta upplevd stress 

PSS består av 14 frågor som syftar till att undersöka i vilken utsträckning situationer i 

individens liv uppfattas som oförutsägbara, okontrollerbara och överbelastande, ex. 

”hur ofta har du känt dig nervös och stressad?”, ”hur ofta har du under den senaste 

månaden känt att du inte kan hantera allt som måste göras?”, ”hur ofta har du under 

den senaste månaden kunnat bestämma hur du skulle använda din tid?”. Skalan täcker 

även in stress som härrör från långvariga, pågående stressorer samt från förväntan 

inför kommande stressorer. Svaren anges på en femgradig likertskala 0=aldrig, 

4=mycket ofta. (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983).    

 Karolinska Sleep Questionnaire, KSQ, Frågeformuläret innehåller 18 frågor 

om sömn och sömnighet, ex. ”svårigheter att vakna”, ” sömnig under arbete”, känsla 

av att vara utmattad vid uppvaknandet”. Frågorna besvaras enligt en sexgradig 

likertskala från 1= aldrig 6= alltid. Frågorna summeras och den totala poängen bildar 

indexet sömnproblem, ju högre poäng desto större sömnproblem. (Kecklund & 

Åkerstedt, 1992).         

 Nedvarvning och återhämtningsfrågor, skalan består av 8 stycken frågor. 

Frågorna syftar till att förklara hur återhämtad en person känner sig, ex. "känner du 

dig utvilad och återhämtad när du börjar arbetet?", "känner du dig trött under 

arbetsdagen?, "hur ofta känner du dig utsövd när du vaknar på morgonen?". Variabeln 

i denna studie kallas Återhämtningsproblem, höga värden anger att man har 

svårigheter med återhämtningen. Svaren anges på en 5-gradig likertskala 1=Aldrig, 

5=Mycket ofta. (Gustafsson, Lindfors, Aronsson & Lundberg, 2006.; von Thiele, 

Lindfors & Lundberg, 2006)       

 Shirom & Melamed Burnout Questionnaire är en responsskala utformad på en 

7-gradig skala med svarsalternativen 1= nästan aldrig, till 7 = nästan alltid. Skalan 

består av 24 frågor. De 24 frågorna delas in i 4 dimensioner, Utbrändhet vilken mäter 

fysisk/känslomässig trötthet och består av 8 item, ex. ”Jag känner mig fysiskt 

utmattad”, spändhet, vilken består av 4 item ex. ”Jag känner mig spänd”, håglöshet, 

vilken består av 4 item ex. ”Jag känner mig dåsig” samt mental trötthet, vilken består 

av 8 item ex.”Jag känner mig splittrad i tankarna”. (Melamed, Kushnir & Shirom, 

1992, Melamed, Kushnir & Shirom 1996, Perski & Grossi 2002) 

Procedur 

Initialt kontaktades två områdeschefer vid Vård och omsorgsförvaltningen i Mölndals 

stad för att erhålla tillstånd att genomföra en enkätstudie hos omsorgspersonal vid 4 

äldreboenden runt om i staden. Efter att tillstånd givits kontaktades därefter 

enhetschefer vid de 4 utvalda äldreboenden. En tid bestämdes för att på plats 

administrera enkäterna till personalen och också kunna svara på frågor kring studien. 

Ett tillförslutet kuvert innehållande, enkät, information om studien, två svarskuvert, 

samt en svarstalong delades ut till samtlig anställd omsorgspersonal. Från utlämnande 

av enkäterna sattes svarstiden till 10 dagar. På informationsbladet om studien 

framgick det att medverkan i studien var frivillig och att man erbjöds att en trisslott 

för sin medverkan, ville man erhålla en trisslott svarade man på bifogad talong i ett av 
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de medföljande förfrankerade kuverten. Detta arrangemang garanterade att man inte 

på något sätt kan koppla samman de olika svarskuverten. Där framgick även 

kontaktuppgifter till författarna samt handledare. Studien kunde besvaras på två olika 

sätt, på en pappersenkät eller via internet. Informationsbladet innehöll tydliga 

instruktioner hur man gjorde när man svarade oavsett vilket alternativ man valde, där 

framgick också att anonymiteten garanterades. Vidare sattes en informationslapp upp 

i personalutrymmen, där information om studien framgick och ett sista datum för 

inskickande av enkäten. Efter 7 dagar genomfördes besök på samtliga boenden för att 

påminna personalen om möjligheten att svara på enkäten samt svara på uppkomna 

frågor. 

Statistisk analys 

Ett mindre internt bortfall i datamaterialet fördelat på både bakgrundsvariabler samt 

övriga variabler, från 0 bortfall i ex. Kontroll till 9 stycken värden i Krav. 

Kompensation för bortfallet i de kontinuerliga variablerna gjordes genom att ersätta 

ett saknat värde med det aritmetiska medelvärdet för denna variabel. De diskreta 

bakgrundsvariablerna behöll sina saknade värden. En vändning av vissa item gjordes 

på alla instrument så att de pekade rätt, för varje index togs sedan ett medelvärde fram 

för varje deltagare.         

 En korrelationsmatris (se Tabell 2) med Pearsons korrelationskoefficienter 

utarbetades, för att kunna visa på eventuella samvariationer mellan variablerna. Även 

medelvärde, standardavvikelse, Cronbach´s alpha presenteras för prediktor och 

beroendevariabler.         

 För att kunna visa på hur stor andel av den totala variansen i 

beroendevariablerna (utbrändhet) som prediktorvariablerna kunde förklara, 

genomfördes hierarkiska linjärt multipla regressionsanalyser, en för varje dimension 

av utbrändhet, totalt 4 stycken. I steg 1 av regressionerna kontrollerades det för  

bakgrundsvariablerna, i steg 2 tillkom de 3 variablerna i krav/kontroll-modellen. I 

steg 3 lades slutligen de 3 kortsiktiga stresseffekterna till.     

 För en försäkran om att beroendevariablerna i materialet inte korrelerade för 

mycket med varandra, så kallad multikollinaritet, genomfördes beräkningar för måtten 

VIF (Variance inflation factor) och tolerans. Enligt Pallant (2007) är brytpunkterna 

för när multikollinaritet kan föreligga, VIF på över 10 och en tolerans på under 0.10. 

De analyser som gjordes på materialet i denna undersökning visar inte på några 

värden över gränsen för VIF eller under gränsen för tolerans. 

Samtliga analyser har genomförts med dataprogrammet SPSS 17.0. 
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Resultat 

Intern reliabilitet 

Cronbach’s alpha för respektive skala (se tabell 2), förutom kontroll, visade på värden 

över 0.7, vilket anses som acceptabelt. Variabeln kontroll låg på 0.31 vilket inte anses 

som en hög reliabilitet. (Kleine, 1999) I tidigare studier av DCSQ på en större 

population har Cronbach´s alpha för kontroll uppgått till 0.74  (Sanne et al., 2005). 

Deskriptiv statistik 

 I tabell 2 ser man korrelationerna mellan prediktorvariablerna och de beroende 

variablerna. Sömnproblem, stressnivå, återhämtningsproblem korrelerar signifikant 

(p<.01) och positivt med alla 4 utbrändhetsdimensioner. Under krav/kontroll-

modellen korrelerar följande signifikant, (p<.05) krav positivt med spändhet, mental 

trötthet samt (p<.01) känslomässig/fysisk trötthet. Kontroll korrelerar signifikant 

(p<.01) och negativt med håglöshet. Socialt stöd korrelerade signifikant (p<.05) med 

känslomässig/fysisk trötthet samt (p<.01) mental trötthet. Det finns signifikanta 

korrelationer mellan de demografiska variablerna och dimensionerna i utbrändhet, det 

är sysselsättningsgraden som korrelerar signifikant (p<.05) med känslomässig/fysisk 

trötthet, spändhet, håglöshet, men inte med mental trötthet.    

 I krav/kontroll-modellen korrelerar krav signifikant högst med 

känslomässig/fysisk trötthet (r=.34) tätt följt av socialt stöd (r=-.30). I nästa 

dimension, spändhet korrelerar endast krav (r=.31). I dimensionen håglöshet, 

korrelerar endast kontroll (r=-.34). Slutligen i dimensionen mental trötthet korrelerar 

socialt stöd högst (r=-.35) och därefter krav (r=.25)     

 Utav de kortsiktiga stresseffekterna korrelerar återhämtningsproblem 

signifikant mycket högt med dimensionen känslomässig/fysisk trötthet (r=.83) 

därefter kommer sömnproblem (r=.67), minst korrelerar stressnivå (r=.60). När det 

gäller dimensionen spändhet är det återhämtningsproblem vilken korrelerar högst 

(r=.69), efter denna kommer stressnivå (r=.56) tätt följt av sömnproblem (r=.55) Med 

dimensionen håglöshet korrelerar återhämtningsproblem högst (r=.57), näst störst är 

korrelationen med sömnproblem (r=.54) och därefter kommer stressnivå (r=40). Sista 

dimensionen av utbrändhet, mental trötthet, korrelerar högst med de kortsiktiga 

stresseffekterna, Återhämtningsproblem (r=.68), därefter sömnproblem (r=.65) och 

sist stressnivå (r=.62). 
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Tabell 2 Medelvärde (M), Standardavvikelse (SD), Cronbach’s alpha (α), samt korrelationskoefficienten för alla variabler 

Variabler M SD α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Demografiska variabler 

(dummy-variabler) 

                      

1. 18 – 25 år
1
    1                   

2. 26-40 år    -.09 1                  

3. 56-65 år    -.15 -.21 1                 

4. 65+    -.03 -.04 -.07 1                

5. Ensamstående
2
    .23 -.03 .10 -.06 1               

6. Skild/separerad    -.08 .09 -.18 -.04 -.14 1              

7. Änka/änkling    -.05 -.06 .10 -.03 -.09 -.05 1             

8. 0-25%
3
    -.03 -.04 .21 -.02 -.06 -.04 -.02 1            

9. 26-50%    -.03 -.04 .21 -.02 .26* -.04 -.02 -.06 1           

10. 51-75%    .13 -.10 .02 .20 -.03 .08 -.11 -.08 -.08 1          

Oberoende variabler                        

11. Krav 3.02 .43 .73 -.08 .11 -.01 .09 -.14 .04 .14 .19 .09 .02 1         

12. Kontroll 2.81 .32 .31 -.26* -.00 .21 -.06 .02 -.07 .01 -.12 .077 -.13 .01 1        

13. Socialt stöd 3.10 .43 .74 .17 -.01 -.12 .12 .11 -.25* .03 -.18 -.03 .08 -.06 .04 1       

14. Sömnproblem 43.64 11.22 .88 .06 .06 -.08 -.03 .08 -.00 -.09 .40** -.11 .05 .20 -.04 -.33** 1      

15. Stressnivå 24.45 6.57 .78 -.12 -.21 -.06 -.01 -.12 .10 -.20 .20 -.05 .10 .25* -.11 -.39** .59** 1     

16. Återhämtningsproblem 22.45 5.01 .81 .14 -.04 -.14 -.01 -.16 .12 -.16 .34** -.11 .07 .43** -.17 -.35** .70** .71** 1    

Beroende variabler                       

17. Fysisk/känslomässig trötthet 3.23 1.37 .90 .15 .17 -.15 -.13 -.09 .12 -.20 .26* -.11 .05 .34** -.09 -.30* .67** .60** .83** 1   

18. Spändhet 3.29 1.37 .80 .22 -.06 -.05 -.03 .02 .19 -.12 .17 .29* .27* .31* -.12 -.24 .55** .56** .69** .63** 1  

19. Håglöshet 3.25 1.35 .85 .05 .08 -.05 -.12 -.04 .00 -.08 .30* -.02 .06 .11 -.34** -.22 .54** .40** .57** .57** .49** 1 

20. Mental trötthet 2.83 1.32 .93 .02 .01 -.07 -.01 .00 .18 -.13 .19 .08 .07 .25* -.02 -.35** .65** .62** .68** .72** .67** .55** 
*Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt test) 
**Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt test) 

1 Referenskategori = 41 – 55 år; 2 Referenskategori = Gift/sambo; 3 Referenskategori = 76 – 100 % 
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Regressionsanalyser 

I tabell 3-6 finns resultaten från de modeller som predicerar orsakerna till de 4 

dimensionerna av utbrändhet. Sammantaget är det de kortsiktiga stresseffekterna, 

vilka läggs på modellen i steg 3, som tillför den största signifikanta andelen förklarad 

varians i alla regressionsanalyser, förutom den som har utbrändhetsdimensionen 

spändhet som beroendevariabel, där tillför bakgrundsvariablerna 35,1 % av den 

förklarade variansen mot de kortsiktiga stresseffekterna 29,9 %.   

 Regressionsanalysen vilken predicerar känslomässig trötthet (se tabell 3) är 

signifikant F (16, 46) = 9.249, p< .001, och har en förklarad varians på 76 %. De 

kortsiktiga stresseffekterna stod för 36 % av den förklarade variansen och det var 

återhämtningsproblem vilken hade det ena signifikanta betavärdet (.608, p<.001) i 

modell 3. Detta innebar att ju högre man skattade på variabeln återhämtningsproblem, 

desto högre värde blev det på delmåttet för utbrändhet, känslomässig trötthet. 

Sysselsättningsgraden 26-50% (dummy) hade även en signifikant påverkan på 

känslomässig trötthet med signifikant betavärde (-.034, p<.05), denna är alltså 

signifikant skild från referenskategorin. I modell 2 har även variablerna krav och 

socialt stöd signifikanta betavärden (.313, p<.05) respektive (-.271, p<.05) med 

tillförd förklarad varians på 15 %. I den slutliga modellen gick det dock inte 

signifikant att säga om eller åt vilket håll krav/kontroll-modellen skulle kunna ha 

påverkat känslomässig trötthet.       

 I regressionsanalysen för spändhet (se tabell 4) vilken är signifikant F(16, 

46)= 7.692, p<.001, är andelen förklarad varians 72,8 %, där tillför De kortsiktiga 

stresseffekterna 29,9% av denna varians. Det är återigen återhämtningsproblem som 

är den variabel vilken har ett signifikant betavärde (.487, p<0.01). 

Sysselsättningsgraderna är även signifikant skilda från kategorin 76-100%, 

åtminstone när det gäller dummyvariablerna 26-50% med betavärde (.409, p<.001) 

och 51-75% med betavärde på (.210, p<.05) i modell 3, när variablerna läggs till i steg 

1 står de för 35,1 % av den förklarade variansen. De två betavärden talar om att utifall 

man ex. har varit arbetande på 76-100% går ner till lägre sysselsättningsgrad, 26-50% 

eller 51-75%, kommer delmåttet på utbrändhet, alltså spändhet att öka. I modell 1 är 

även dummyvariabeln 0-25% skild från kategorin 76-100% med betavärde (.242, 

p<.05), dock inte i de 2 senare modellerna.      

 Regressionsanalysen för håglöshet (se tabell 5), är signifikant F(16, 46)= 

2.629, p<.01, och hade en förklarad varians på 47,8 %. Variabeln kontroll visade på 

ett signifikant betavärde (-.315,  p<.01). Andelen förklarad varians som variabeln 

kontroll tillför går inte med säkerhet att fastslå, eftersom variabeln lades till i steg 2, 

utan signifikant tillförd förklarad varians. Steg  3 tillförde 23%  förklarad varians, den 

enda signifikanta variabeln utbrändhet hade där ett betavärde på (.443, p<.05). 

Variabeln kontroll har ett negativt samband med delmåttet på utbrändhet, håglöshet, 

detta innebär att desto mindre kontroll som upplevs, desto högre utbrändhet i form av 

håglöshet kan förutsägas.        

 Den sista regressionsanalysen vilken predicerade mental trötthet (se tabell 6) 

var signifikant F(16, 46)=4.995, p<.001. Med en förklarad varians på 63,5 %, där 

upplevd stress med betavärde (.294, p<.05) och sömnproblem med sitt betavärde på 

(.329, p<.05) ökade andelen förklarad varians med 37 %. I steg 2 av 

regressionsanalysen är variabeln socialt stöd signifikant med betavärde (.349, p<.05) 

och förklarar 14,1% av variansen. Socialt stöd är dock inte signifikant när 

stresseffekterna läggs till i steg 3. 
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Tabell 3 Regressionsanalys med beroendevariabel Fysisk/känslomässig trötthet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* P < .05 

 ** P < .01 

*** P < .001 
1 β = Standardiserad regressionskoefficient 
2 Referenskategori = 41-55 år; 3 Referenskategori = Gift/sambo; 4 Referenskategori = 76 – 10 %

Variabler Steg 1 

β 1 
Steg 2 

β 
Steg 3 

β 

Steg 1: Bakgrundsvariabler    

Ålder2    

  18 - 25 .185 .232 .095 

  26-40 .187 .138 .212 

  56-65 -.094 -.136 .013 

  65+ -.151 -.148 -.117 

Civilstånd 3    

  Ensamstående -.102 -.019 .040 

  Skild/separerad .091 .015 .017 

  Änka/änkling -.152 -.189 -.048 

Sysselsättningsgrad  4    

   0-25 % .315* .221 -.035 

  26-50 % -.038 -.104 -.034* 

   51-75 % .105 .094 -.003 

Steg 2: Krav/kontroll-modellen    

  Krav  .313* .042 

  Kontroll  .079 .045 

  Socialt stöd  -.271* .001 

Steg 3: Kortsiktiga stresseffekter    

Upplevd stress   .129 

Återhämtningsproblem   .608*** 

Sömnproblem   .159 
Modellsummering 

 
  

Model F 1.760 2.513** 9.249*** 

Df (10,52) (13,49) (16,46) 

R2 .253 .400 .763 

R2 Adjusted .109 .241 .680 

∆R2 .253 .147* .363*** 
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Tabell 4 Regressionsanalys med beroendevariabel Spändhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* P < .05 

 ** P < .01 

*** P < .001 
1 β = Standardiserad regressionskoefficient 
2 Referenskategori = 41-55 år; 3 Referenskategori = Gift/sambo; 4 Referenskategori = 76 – 10 %

Variabler Steg 1 

β 1 
Steg 2 

β 
Steg 3 

β 

Steg 1: Bakgrundsvariabler    

Ålder2    

  18 - 25 .228 .259* .149 

  26-40 -.013 -.048 .022 

  56-65 -.096 -.125 .014 

  65+ -.076 -.074 -.045 

Civilstånd 3    

  Ensamstående -.113 -.050 -.008 

  Skild/separerad .176 .119 .127 

  Änka/änkling -.046 -.074 .051 

Sysselsättningsgrad  4    

   0-25 % .242* .170 -.064 

  26-50 % .393** .344** .409*** 

   51-75 % .311* .301* .210* 

Steg 2: Krav/kontroll-modellen    

  Krav  .226 -.008 

  Kontroll  .043 .010 

  Socialt stöd  -.203 .047 

Steg 3: Kortsiktiga stresseffekter    

Upplevd stress   .149 

Återhämtningsproblem   .487** 

Sömnproblem   .184 
Modellsummering 

 
  

Model F 2.817** 2.832** 7.692*** 

Df (10,52) (13,49) (16,46) 

R2 .351 .429 .728 

R2 Adjusted .227 .278 .633 

∆R2 .351** .078 .299** 
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Tabell 5 Regressionsanalys med beroendevariabel Håglöshet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* P < .05 

 ** P < .01 

*** P < .001 
1 β = Standardiserad regressionskoefficient 
2 Referenskategori = 41-55 år;  3 Referenskategori = Gift/sambo;  4 Referenskategori = 76 – 10 %

Variabler Steg 1 

β 1 
Steg 2 

β 
Steg 3 

β 

Steg 1: Bakgrundsvariabler    

Ålder2    

  18 - 25 .056 .005 -.127 

  26-40 .109 .100 .105 

  56-65 -.077 -.048 .078 

  65+ -.141 -.136 -.116 

Civilstånd 3    

  Ensamstående -.041 .000 .000 

  Skild/separerad -.013 -.071 -.053 

  Änka/änkling -.040 -.049 .026 

Sysselsättningsgrad  4    

   0-25 % .348* .269 .027 

  26-50 % .031 .017 .088 

   51-75 % .153 .120 .046 

Steg 2: Krav/kontroll-modellen    

  Krav  .025 -.165 

  Kontroll  -.267 -.315** 

  Socialt stöd  -.162 .050 

Steg 3: Kortsiktiga stresseffekter    

Upplevd stress   -.064 

Återhämtningsproblem   .443* 

Sömnproblem   .309 
Modellsummering 

 
  

Model F .995 1.219 2.629** 

Df (10,52) (13,49) (16,46) 

R2 .161 .244 .478 

R2 Adjusted .000 .044 .296 

∆R2 .161 .084 .233*** 
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Tabell 6 Regressionsanalys med beroendevariabel Mental trötthet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* P < .05 

 ** P < .01 

*** P < .001 
1 β = Standardiserad regressionskoefficient 
2 Referenskategori = 41-55 år; 3 Referenskategori = Gift/sambo; 4 Referenskategori = 76 – 10 %

Variabler Steg 1 

β 1 
Steg 2 

β 
Steg 3 

β 

Steg 1: Bakgrundsvariabler    

Ålder2    

  18 - 25 ,029 ,082 .023 

  26-40 ,020 -,014 .075 

  56-65 -,074 -,131 .028 

  65+ -,015 ,004 .037 

Civilstånd 3    

  Ensamstående ,039 ,114 .127 

  Skild/separerad ,187 ,094 .123 

  Änka/änkling -,086 -,103 .025 

Sysselsättningsgrad  4    

   0-25 % ,243 ,161 -.094 

  26-50 % ,108 ,056 .124 

   51-75 % ,102 ,105 -.007 

Steg 2: Krav/kontroll-modellen    

  Krav  ,209 .000 

  Kontroll  ,085 .044 

  Socialt stöd  -,349* -.065 

Steg 3: Kortsiktiga stresseffekter    

Upplevd stress   .294* 

Återhämtningsproblem   .286 

Sömnproblem   .329* 
Modellsummering 

 
  

Model F .729 1.355 4.995*** 

Df (10,52) (13,49) (16,46) 

R2 .123 .264 .635 

R2 Adjusted -.046 .069 .508 

∆R2 .123 .141* .370*** 
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Diskussion 

Syftet med studien är att visa på eventuella samband mellan krav/kontroll-modellen,  

de kortsiktiga stresseffekterna och Melamed, Kushnir & Shiroms (1992,1996,2002) 4 

olika dimensioner av utbrändhet. Det fanns ingen oberoende variabel som hade ett 

samband med samtliga 4 dimensioner av utbrändhet. Snarare var det så att de 

oberoende variablerna var relaterade till olika dimensionerna. Den kortsiktiga 

stresseffekten Återhämtningsproblem hade ett samband med 3 av 4 dimensioner, 

Fysisk/Känslomässig trötthet, Spändhet och Håglöshet, men inte Mental trötthet. Det 

var istället den Upplevda stressen och Sömnproblemen som hade signifikanta 

samband med Mental trötthet .       

 I samtliga analyser har det kontrollerats för bakgrundsvariabler och på 2 av 

dimensionerna har vissa variabler haft ett samband med utbrändhet. 

Sysselsättningsgraden påverkade hur mycket Spändhet som upplevdes, det visade sig 

att ju lägre sysselsättningsgrad desto högre upplevelse av Spändhet. Ett något udda 

resultat kan tyckas, eftersom det borde vara i arbetet som spändheten uppstår och här 

ter det sig som om det är på fritiden som den bildas. Det ska sägas att den lägsta 

graden av sysselsättning 0-25 %, inte var signifikant och därför jämfört med 

referenskategorin 76-100 % inte visade på någon högre eller lägre grad av Spändhet.

 Innan regressionsanalyserna gjordes föreföll det som nämnts tidigare att fler 

regressioner i teorin skulle ha visat sig ha ett samband än vad som blev fallet. Det 

fanns en inledande fundering om att de kortsiktiga stresseffekterna skulle lida av 

multikollinaritet, då de undersöker närbesläktade fenomen. Men trots att ingen 

multikollinaritet förelåg i materialet, så blev det inte fler variabler som pekade på 

samband med dimensionerna av utbrändhet.     

 Svarsfrekvensen på enkäten var låg 29,9%, men påverkade inte denna studie 

nämnvärt mycket eftersom studien syftade till att påvisa samband och inte beskriva 

hur utbränd personalen är. Om undersökningen handlat om hur utbränd personalen är 

i Mölndals stad, hade dock svarsfrekvensen varit smått katastrofal, En högre 

svarsfrekvens hade kunnat visa på fler samband mellan Krav/kontroll-modellen och 

dimensionerna av utbrändhet, än vad som blev fallet. Med tanke på resultaten i 

tidigare studier Sundin et al. (2007) där flera samband mellan krav/kontroll/socialt 

stöd och utbrändhet påvisats med Maslachs Burnout Inventory vore detta inte särskilt 

märkligt. En anledning till att svarsfrekvensen var så låg kan ha berott på att studien 

bestod av 10 enkäter med sammanlagt 178 frågor.     

 Studien var en tvärsnittsstudie, vilket gör att man inte kan dra någon generell 

slutsats. Det är också viktigt att konstatera att de vilka är diagnostiserat utbrända 

redan är sjukskrivna och inte fångas upp av denna studie. Vidare hade det varit 

intressant att ha genomfört en longitudinell studie i Mölndals stad. I studien skulle det 

varit intressant att se om samma oberoende variabler hade motsvarande samband med 

utbrändhet som i denna.        

 I rådatan vilken samlats in fanns det information från ytterligare enkäter, vissa 

av dem valdes dock bort för att passa studiens syfte. Enkäterna tog exempelvis upp 

vilken personlighetstyp respondenten var, till hur oroad densamme upplevde sig vara. 

Dessa ytterligare variabler hade givit studien ytterligare en dimension. 

 Man kan resonera kring hur resultatet hade sett ut om man breddat studien   till 

flera kommuner och inte bara genomfört studien vid 4 utvalda boenden i Mölndals 

stad. Hade kopplingarna mellan de olika oberoende variablerna och dimensionerna av 

utbrändhet varit fler eller fått högre andel förklarad varians?  
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Underlaget till undersökningen har genomförts på ett urval med i stort sett 

enbart kvinnor. De få män vilka svarat på enkäten är för få för att man skall kunna dra 

några slutsatser om studiens resultat för båda könen. Eftersom männen var för få 

männen var så få, har det inte kontrolleras för kön bland bakgrundsvariablerna .Att i 

en uppföljningsstudie jämföra med en annan mer mansdominerad arbetsplats hade 

varit intressant.          

 Det går inte rakt av att jämföra resultatet från denna undersökning med en 

annan som bygger på att utbrändhet mäts med Maslachs Burnout Inventory, eftersom 

de olika dimensionerna är olika till antalet och definieras på olika sätt. Däremot om 

ett totalindex hade tagits fram för de båda utbrändhetsmåtten hade de gått att jämföra, 

eftersom båda då beskriver utbrändhet. Det skulle vara av intresse att se hur lika 

Sundin et al. (2007) och denna undersöknings resultat är när det gäller samband 

mellan krav/kontroll-modellen och utbrändhet. De kortsiktiga stresseffekterna ingår 

inte i den andra studien.         

 Det finns flera faktorer som påverkar olika dimensioner av begreppet 

utbrändhet som denna studie visade. Återhämtningsproblem, den vanligast 

förekommande faktorn i flera dimensioner, beskriver inte bara ett problem på 

arbetstid utan även något som sker eller snarare saknas under kvällen och efter 

arbetet. Det är alltså inte bara förutsättningarna på arbetet som styr hur man 

återhämtar sig. Det är istället varje enskild person som aktivt måste se till att 

återhämta sig på ett för denne lämpligt vis. Forskningen kring vilka aktiviteter som är 

mer lämpade för återhämtning är fortfarande tunn. T.ex. användes i undersökningen 

en skala vilken kartlägger återhämtningsbeteenden, men ännu ej är validerad. 

 När det kommer till Krav/Kontroll-modellen finns det möjlighet för 

arbetsgivaren att påverka sannolikheten att bli utbränd och fånga upp arbetstagarna i 

ett tidigt stadie. Detta genom att öka den upplevda kontrollen för arbetstagaren och 

sänka kraven, men också skapa förutsättningar för ett socialt stöd på arbetsplatsen. 

Hur lyhörda är vi t.ex. mot varandras behov att stanna upp en minut och stötta 

varandra i vårat arbete?         

 När personalgrupperna fortsätter att minska inom vård och omsorg p.g.a. 

kostnadsbesparingar (DS 2000:54) leder det till ökade krav, samt att färre skall göra 

samma jobb. Detta kommer att bli en utmaning för mellanchefer i nära arbete med 

omsorgspersonal. Vad vi inte berört i denna studie är hur vikten av ett lyhört och 

tydligt ledarskap påverkar personalen. Att kunna hjälpa till att hitta en balans mellan 

krav och kontroll så personalen kan komma till arbetet med laddade batterier. Att 

kunna fånga upp signaler i tid så att det inte leder till det inte skapas en utbrändhets 

problematik  Frågan är vilket ansvar arbetsgivaren har för att personalen återhämtar 

sig ordentligt på fritiden? Vilka krav kan man ställa på den anställde själv?  

 I denna studie är det bara påvisat att det är Kontroll som påverkar en 

dimension av utbrändhet. Socialt stöd har ett samband med Fysisk/känslomässig 

trötthet och Mental trötthet när det läggs till regressionsanalyserna i steg 2, men 

sambandet är inte säkerställt i steg 3 av regressionsanalyserna. Samma sak gällde för 

Krav, men där fanns det bara ett samband med Fysisk/Känslomässig trötthet i steg 2.

 Det studien har kommit fram till är till viss del  redan känt, exempelvis 

krav/kontroll-modellens påverkan på utbrändhet. Men en sammanslagning av de 6 

oberoende variablerna i en regressionsanalys, som i denna studie är något mer 

outforskat.          

 I slutändan handlar det troligen mycket om att ha ett lyhört och tydligt 

ledarskap för att få en väl fungerande arbetsgrupp som signalerar problem på ett tidigt 
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stadium. Att som ledare, kunna fånga upp signaler på utbrändhet såsom 

återhämtningsproblem, sömnproblem samt upplevd stress och hantera dessa. Frågan 

är vilket ansvar arbetsgivaren har för att personalen även ska återhämta sig ordentligt 

på fritiden, eller hur mycket det är upp till var och en?     
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