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Abstract 
Denna studie undersökte låg/hög utbrändhet hos män samt om utbrändhet korrelerade med 
demografiska/socioekonomiska-, arbetsrelaterade, livsstils-, psykiska och somatiska problem. 
Designen var tvärsnitt och totalt deltog 518 män i åldern 18-64 år i studien. De bivariata 
analyserna visade att 13.9 % av männen led av hög utbrändhet. Män med hög utbrändhet 
visade sig i jämförelse med ingen/låg utbrändhet oftare vara ogift/ensamstående, pensionerade 
och upplevde större finansiella påfrestningar, var oftare rökare, rapporterade mer 
sömnsvårigheter och sjukdomar. De rapporterade också högre distressnivåer, upplevde högre 
arbetskrav och lägre socialt stöd på arbetet än män med låg utbrändhet. En följande 
regressionsanalys visade emellertid att endast höga arbetskrav, måttlig/hög distress 
(depression och ångestsymptom), smärta, användning av psykoaktiva läkemedel, 
sjukskrivning/andra bidrag och rökning var signifikant associerade med hög utbrändhet. 
Sammanfattningsvis visade resultaten att ett stort antal av de män som studerats mådde dåligt 
inom olika områden (t.ex. känslomässigt) och hade en rad problem. 
 

Nyckelord: Utbrändhet, finansiella påfrestningar, arbetskrav, psykiska och somatiska 
problem. 
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Utbrändhet bland män - En populationsstudie 
 
Den mest kända definitionen av utbrändhet utvecklades av Maslach och Jackson (1981) vilket 
karaktäriseras som ett syndrom av emotionell utmattning, depersonalisation (eller cynism) 
och reducerad personlig prestation. Andra har definierat utbrändhet som en unik 
känslorespons till stress vars huvudkomponenter består av fysisk, kognitiv och emotionell 
utmattning (t.ex. Melamed, Shirom, Toker, Berliner & Shapira, 2006). Utbrändhet ansågs från 
början vara ett syndrom som förekom bland individer som arbetade med människor i någon 
form (t.ex. hälsovård, socialarbete), men under den senaste delen av 1980-talet började 
utbrändhet erkännas och förekomma även inom andra yrkesområden (t.ex. direktörer, 
industriarbetare) samt individer utanför arbetsmarknaden (t.ex. Schaufeli, Leiter & Maslach, 
2009). 
 
Några konsekvenser som kan uppkomma till följd av problem med mental hälsa är ökning av 
sjukdomsfrånvaro, sämre hälsa (depression, stress), fysiska förutsättningar (högt blodtryck, 
hjärtsjukdom, sömnstörningar, huvudvärk, nack- och ryggsmärtor), ökade olyckor, spänningar 
och konflikter, sämre produktivitet, beslutsfattande, motivation och utbrändhet. (World 
Health Organization, 2000). Utbrändhet har associerats med bland annat stressrelaterade 
långtidssjukskrivningar, frånvaro, subjektiva arbetsförhållanden som krav, kontroll och stöd 
samt omorganisering (Hallsten, Bellaagh, & Gustafsson, 2002; Magnusson Hansson, 
Theorell, Oxenstierna, Hyde, & Westerlund, 2008; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001; Soares 
& Jablonska, 2004). Resultat från studier kring associationer mellan utbrändhet och 
demografi/socioekonomi går åt olika håll, utbrändhet verkar sträcka sig över vidsträckta 
yrkesområden samt uppstå i alla långsiktiga verksamheter, både på och utanför 
arbetsmarknaden (Hallsten et al., 2002; Maslach et al., 2001). Ensamstående (speciellt män), 
skilda, högutbildade och utlandsfödda individer har dock visats kunna vara mer sårbara för 
utbrändhet, även att uppleva finansiell påfrestning har positivt associerats till utbrändhet 
(Hallsten et al., 2002; Schaufeli & Enzmann, 1998; Soares & Grossi, 1999). 
 
Allt fler människor upplever idag högre krav i arbetet, mindre kontroll över sin arbetssituation 
samt ökad stress (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2001) även för stor 
arbetsmängd kan vara en orsak till utbrändhet, då belastningen blir intensivare, det krävs mer 
tid och arbetet blir mer komplicerat (Maslach & Leiter, 1999). 
 
Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll modell studerar effekterna av arbetskaraktäristika 
på fysisk hälsa. Aspekter som förväntas vara associerade med ett antal hälsoutfall är 
arbetskrav och kontroll över arbetet. Arbetskrav refererar vanligen till psykologiska krav i 
arbetet som upplevd arbetsbelastning medan kontroll i arbetet refererar till den tillåtna 
friheten att besluta hur krav ska mötas eller hur arbetet ska utföras. Modellen utökades vidare 
av andra forskare med en tredje aspekt, socialt stöd på arbetsplatsen. Socialt stöd på 
arbetsplatsen refererar till graden av hjälpfulla sociala interaktioner på arbetet. En 
kombination av hög kontroll och starkt stöd skulle tillsammans verka som en buffert på 
effekterna av arbetsstressorer mot påfrestning. Arbeten med hög stress, låg kontroll och lite 
stöd blir de mest stressfulla (Shirom, Armon, Berliner, Shapira, & Melamed, 2009; Spector, 
2009). 
 
De tre komponenterna krav, kontroll och socialt stöd har av tidigare studier visats ha vidare 
effekter. Höga stressorer, låg kontroll och lågt socialt stöd tenderar att associeras med höga 
nivåer av en mängd påfrestningar, som avsaknad av arbetstillfredställelse, psykologisk 
utmattning, utbrändhet och somatiska symptom, dock var inte alla komponenter signifikant 
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associerade med alla påfrestningar i vissa studier (Akerboom & Maes, 2006; Parkes, 
Mendham, & von Rabenau, 1994, refererat i Spector, 2009). En studie som undersökt 
förutsägelsen av hjärt- och kärlsjukdomar kopplat till krav-kontroll-stöd modellen redovisade 
att den högsta förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar och hjärt- och kärldödlighet förekom 
när individernas arbete karaktäriserades av höga krav, låg kontroll och låg nivå av socialt stöd 
(Shirom et al., 2009). 
 
En hälsostudie av den finska befolkningen visade att fysiska sjukdomar var mer vanliga bland 
individer med utbrändhet än de som inte var utbrända. Frekvensen av störningar i 
rörelseorgan, hjärt- och kärlsjukdomar eller andra fysiska sjukdomar ökade med den ökade 
graden av utbrändhet (Honkonen, T., Ahola, K., Pertovaara, M., Isometä, E., Kalimo, R., 
Nykyri, E., Aromaa, A., & Lönnqvist, J, 2006). 
 
Forskning om utbrändhet har visat att män tenderar att ha något högre nivåer för 
depersonalisation (eller cynism) och personlig prestation (Cordes & Dougherty, 1993; 
Maslach, 1993, refererat i Maslach, Jackson, & Leiter, 1996). Depersonalisation refererar till 
en negativ, okänslig eller överdrivet objektiv respons till olika aspekter av arbetet (Maslach & 
Leiter, 2008). Resultat från en studie visade att depersonalisation hos män korrelerade 
signifikant positivt med användning av mediciner, speciellt smärtmediciner. Studien visade 
även att depersonalisation hade samband med minskad nivå av allmän livsstil. Dålig livsstil 
associerades med relativt ökat användande av alkohol och cigaretter (Ogus, Greenglass, & 
Burke, 1990 refererat i Greenglass, 1991). Eftersom män tenderar att ha högre poäng på 
depersonalisation och att det hos män korrelerar med dålig livsstil skulle det kunna tyckas att 
depersonalisation kan ta ut ett högt pris på mäns hälsa (Greenglass, 1991). 
 
Mycket forskning kring arbete och hälsa involverar män, men inom forskning om utbrändhet 
tenderar fokus att hamna på kvinnor och kvinnodominerande yrken medan det inte finns så 
mycket forskning kring män och utbrändhet när det gäller den allmänna populationen (t.ex., 
Hallman, Thomsson, Burell, Lisspers, & Setterlind, 2003; Grossi, Thomtén, Fandino-Losada, 
Soares, & Sundin, 2009; Isaksson, Gude, Tyssen, & Aasland, 2009). En hel del forskning har 
påvisat relationen mellan utbrändhet/psykisk påfrestning samt ett flertal hälsoproblem som 
depression, sömnstörningar, smärta och hjärt-kärlsjukdomar (t.ex., Grossi, Perski, Evengard, 
Blomkvist, & Orth-Gomer, 2003; Grossi, et al., 2009; Honkonen, et al., 2006; Melamed et al., 
2006; Soares & Grossi, 1999). 
Då det redan finns mycket forskning på utbrändhet bland kvinnor kommer denna studies 
fokus att avgränsas till begreppet utbrändhet bland män och vilka faktorer som kan relateras 
till utbrändhet bland män. Eftersom forskning om män och utbrändhet, när det gäller den 
allmänna populationen, är mer begränsad känns det viktigt att belysa detta ämne och 
undersöka vilka faktorer som kan associeras med utbrändhet bland män. 
 
Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om utbrändhet bland män korrelerar med 
faktorerna demografi/socioekonomi, arbete, livsstil, psykiska och somatiska problem genom 
att jämföra ett randomiserat urval av män från den allmänna befolkningen av låg och hög nivå 
av utbrändhet. 
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Metod 
 

Deltagare och bakgrund  
Deltagarna var 1000 män slumpvis utvalda ur den allmänna befolkningen i Stockholms län, 
dock representativa för män i åldern 18-64 år. Av de 1000 kontaktade männen deltog 518 i 
studien (51,8 %), 360 avböjde (36 %), 120 män (12 %) uteslöts eftersom de inte kunde tala 
svenska eller hade flyttat till okänd adress och 2 män (0,2 %) svarade inte på frågor om 
utbrändhet (bortfall 48,2 %). Deltagare och icke-deltagare skiljde sig inte åt i ålder. Sjuttiotvå 
män (13,9 %) hade hög utbrändhet (MHB) och 446 (86,1 %) hade låg utbrändhet (MLB). 
 
Instrument 

Männen fyllde i ett frågeformulär med olika skalor (t.ex. utbrändhet). Denna studie fokuserar 
på låg/hög utbrändhet, demografiska/socioekonomiska-, arbetsrelaterade, livsstils-, psykiska 
och somatiska problem (t.ex. smärta, alkohol). 
Utbrändhet undersöktes med Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ, t.ex. Lerman 
et al., 1999), bestående av två delskalor ”känslomässig utmattning/fysisk trötthet” (8 frågor) 
och ”kognitiva svårigheter” (6 frågor). Dessa delskalor summerades till ett globalt SMBQ 
index, vilket speglar det centrala innehållet av utbrändhet (t.ex. Lerman et al., 1999). För varje 
man beräknades det globala SMBQ indexet (total utbrändhet), därefter baserat på ”cut-off 
points” (gränspoäng) från icke-kliniska/kliniska data (t.ex. Grossi et al., 2003; Grossi, Perski, 
Ekstedt, Johansson, Lindström, & Holm, 2005, Perski & Grossi, 2004) samt medelvärden från 
det aktuella urvalet, dikotomiserades total utbrändhet till låg (1-3.99) och hög utbrändhet (4-
7) poäng. Cronbach α (korrelationsmått mellan frågor) för de aktuella samplen var 0.77. 
Psykisk påfrestning undersöktes med General Health Questionnaire (GHQ-12, Goldberg & 
Williams, 1988). GHQ-12 består av 12 frågor, med totalpoäng på 12. För denna studie 
delades GHQ värde in i tre påfrestningsnivåer (0-2 poäng ingen/låg påfrestning; 3-5 medel 
påfrestning; 6-12 hög påfrestning). Cronbach α för de aktuella samplen var 0.75. 
Arbetsbelastning/socialt stöd på arbetsplatsen bedömdes med Karasek et al. (1990) krav-
kontroll-stöd modell. Denna skala innehåller 18 frågor (graderad 1-4), varav 6 berör kontroll 
över arbetet, 5 krav i arbetet och 7 socialt stöd på arbetsplatsen. Ett arbetsbelastningsmått 
beräknades genom att dividera krav med kontroll. Här låg fokus på arbetsbelastning och 
socialt stöd på arbetsplatsen. I de aktuella samplen låg Cronbach α för krav i arbetet, kontroll 
över arbetet och socialt stöd på arbetsplatsen på 0.73, 0.74 och 0.80. 
 
Dessutom undersöktes om männen led av fysiska sjukdomar (t.ex. högt blodtryck), smärta (3- 
månader), använt läkemedel (t.ex. sömntabletter) och alkohol/cigaretter genom att använda ett 
”ja/nej”-format. Dessa frågor härrör till stor del från The Pain Questionnaire (Arnér, 1984; 
Carlsson, 1984), som mäter olika aspekter av smärta och smärtrelaterade/icke-relaterade 
hälsoaspekter. Ett BMI (Body Mass Index) beräknades också för varje man. Slutligen 
analyserades demografiska och socioekonomiska faktorer (t.ex. ålder). Män som svarade 
”nej” till frågan ”Har du utländsk bakgrund?” ansågs som infödda svenskar. Finansiella 
påfrestningar (”Är du ofta bekymrad över hur du ska få ekonomin att gå ihop?”) utvärderades 
genom en fråga i ett ”nej/ibland/ofta/alltid” format. En man definierades som att ha finansiella 
svårigheter om han valde något annat svar än ”nej”. Dessa frågor härrör huvudsakligen från 
klassificeringssystem avseende socioekonomiska faktorer etc. som används i Sverige (t.ex. 
SCB, 1989b). 
 
Design och procedur 

Studien var en tvärsnittsstudie och data samlades in under 8 konsekutiva veckor med två 
påminnelser däremellan. Männens namn och adress (med ett kodnummer) erhölls från 
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AdressKompaniet, som är ett företag med uppgifter om befolkning boende i Sverige. Urvalet 
gjordes av AdressKompaniet med hjälp av ett slumpmässigt urvalsprogram. Ett frågeformulär 
sändes till männens hemadresser tillsammans med ett brev med detaljerad information om 
studien och ombads returnera frågeformuläret per post. Alla män deltog frivilligt och gav sitt 
informerande samtycke. Sekretess betonades. Den etiska kommittén vid Karolinska Institutet, 
Stockholm godkände studien 2001 och därmed har vetenskapsrådets etiska riktlinjer uppfyllts. 
 
Statistiska analyser 

Data analyserades med faktoriell ANOVA  och chi-square test (χ²). Signifikansnivå för 
bivariata analyser (analys av relationen mellan variabler) sattes vid p<0.05. En multipel 
logistisk regressionsanalys utfördes för att undersöka sambanden mellan utbrändhet (beroende 
variabel) och andra faktorer (oberoende variabler, t.ex. arbetsbelastning). De oberoende 
faktorerna var variabler som signifikant differentierade män i de bivariata analyserna 
(civilstånd, nuvarande försörjning, finansiella påfrestningar, användning av psykoaktiva 
läkemedel, smärta, rökning, psykisk påfrestning, arbetsbelastning och socialt stöd på 
arbetsplatsen). Resultaten uttrycktes i form av Nagelkerke R2 och oddskvot. Nagelkerke R2 
(t.ex. Peng, Lee & Ingersoll, 2002) är en uppskattning till deskriptiv goodness-of-fit statistik 
för att analysera om den föreslagna logistiska modellen passar (kvantifiera styrkan av 
samband mellan variabler). Alla kategoriska variabler med fler än två kategorier omvandlades 
till Dummy-variabler. Enstaka värden förlorades för ett antal variabler, som angivet av N och 
frihetsgraderna. 
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Resultat 

Demografi och socioekonomi 
Som framgår av tabell 1, var det vanligare att män som var ensamstående hade hög utbrändhet 
(MHB) (χ2(1)=6.8, p=.0092) än män med låg utbrändhet (MLB), medans det var vanligare att 
MLB var gifta (χ2(1)=8.6, p=.0033). MHB var oftast personer som var pensionerade 
(χ2(1)=10.6, p=.0011), medan MLB oftast arbetade/studerade (χ2(1)=6.1, p=.0133). Slutligen 
rapporterade MHB större finansiell påfrestning (χ2(1)=12.2, p=.0005) än MLB. Det fanns 
inga andra signifikanta skillnader. 
 
Tabell 1. Demografiska och socioekonomiska karaktäristika av män med hög/låg utbrändhet 

Karaktäristika Män med hög utbrändhet 

 

n=72 % 

Män med låg utbrändhet 

 

n=446 % 

Ålder (år) (n) 
 Medelvärden± S.A. 

a 

 

 

41.6±11.6 

(442) 

41.6±12.4 

 

Civilstånd (n) 
 Ogift/ensamstående 

 Gift/samboende 

 Skild/separerad/änkling 

 

 

27 37.5 

37 51.4 

8 11.1 

(445) 

103 23.1 

307 69 

35 7.9 

 

Utländsk härkomst (n)  
 Ja 

 Nej 

 

(71) 

11  15.5 

60 84.5 

(440) 

82 18.6 

358 81.4 

 

Utbildningsnivå (n) 
 Låg 

b
 

 Medel 
c
 

 Hög 
d 

 

 

14 19.4 

35 48.6  

23 32 

(443) 

91 20.5 

169 38.2 

183 41.3 

 

Yrkesstatus (n) 
 Arbetare 

 Lägre tjänsteman  

 Mellantjänsteman 

 Högre tjänsteman 

  

(65) 

29 44.6 

11 17 

19 29.2 

6 9.2 

 

(399) 

136 34.1 

83 20.8 

129 32.3 

51 12.8 

 

Nuvarande försörjning (n) 
 Arbetar/studerar 

 Arbetslös 

 Sjuskrivning/annat 
e
 

 Pension  

 

 

55 76.4 

5 6.9 

3 4.2 

9 12,5 

 

(443) 

387 87.4 

21 4.7 

19 4.3 

16 3.6 

 

Veckoarbetstid (n)
 

 Medelvärden ±S.A. 
a 

 

 

32.7±21.4 

(428) 

36.9±16.6 

 

Finansiell påfrestning (n) 

 Ja 

 Nej 

 

42  58.3 

30 41.7 

(440) 

161  36.6 

279 63.4 
a
=standardavvikelse; 

b
=lågstadieskola/liknande eller lägre; 

c
=gymnasium/liknande;  

d 
=universitet/liknande; 

e 
=t.ex. sociala bidrag. 
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Livsstil och fysisk hälsa 

Som framgår av tabell 2 var MHB oftare rökare (χ2(1)=6.3, p=.0121) än MLB. MHB 
rapporterade också mer sömnsvårigheter (χ2(1)=21.1, p<.0001), smärta (χ2(1)=8.5, p<.0035) 
och sjukdomar (χ2(1)=5.1, p=.023) samt använde oftare psykoaktiva läkemedel (χ2(1) =9, 
p=.0027) än MLB. Det fanns inga andra signifikanta skillnader. 
 
Tabell 2. Livsstil, fysisk hälsa och användning av medicin bland män med hög/låg utbrändhet 

 

Variabler Män med hög utbrändhet 

 

n=72 % 

Män med låg utbrändhet 

 

n=446 % 

BMI (n) 

Medelvärden± S.A 
a
 

(70) 

25.7±3.5 

 

(435) 

25.3±3.2 

 

Rökning (n) 

Ja 

Nej 

  

 

31 43.1 

41 56.9 

 

(427) 

121 28.3 

306 71.7 

 

Alkohol (n)  

Ja 

Nej 

  

 

61  84.7 

11 15.3 

 

(427) 

378 88.5 

49 11.5 

 

Sömn svårigheter (n) 

Ja 

Nej  

(69) 

51 73.9 

18 26.1 

(441) 

195 44.2 

246 55.8 

 

Smärta 
b
 (n) 

Ja 

Nej 

 

52 72.2 

20 27.8 

(442) 

240 53.8 

202 46.2 

 

Sjukdomar 
c
 (n) 

Ja 

Nej  

 

(70) 

43 61.4 

27 38.6 

 

209 46.9 

237 53.1 

 

Psykoaktiv medicin 
d
 (n) 

Ja 

Nej 

 

18 25 

54 75 

 

 

53 11.9 

393 88.1 

 

Somatisk (kroppslig) medicin 
e
 (n) 

Ja 

Nej  

 

38 52.8 

34 47.2 

 

202 45.3 

244 54.7 
a
=standardavvikelse; 

b
=t.ex.ryggsmärta;

 c
=t.ex. högt blodtryck; 

d
=t.ex. lugnande medel; 

e
=t.ex. beta-blockerare. 
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Distress (depression och ångestsymptom) och arbetskrav/kontroll/stöd 

Som framgår av tabell 3, led MHB av högre disstressnivåer (χ2(2)=82.3, p<.0001) än MLB. 
MHB upplevde också större arbetskrav (F(1,491)=32, p<.0001) och lägre socialt stöd i arbetet 
(F(1,469)=24.5, p<.0001) än MLB. Det fanns inga signifikanta skillnader i kontroll över 
arbetet. 
 
Tabell 3. Distress nivåer och medelvärden/standardavvikelse för arbetskrav/kontroll/stöd bland 

män med hög/låg utbrändhet 

 

Variabler Män med hög utbrändhet 

 

n=72 % 

Män med låg utbrändhet 

 

n=446 % 

Distress nivåer (n)
 a
 

Ingen/låg 
b
 

Måttlig 
c
 

Hög 
d
 

 

 

14 19.4 

22 30.6 

36 50 

 

 

259 58.1 

143 32.1 

44 9.8 

Arbetskrav (n) 
e
 

Medelvärden± S.A. 
f
 

 

(69)  

3.1±.526 

(424)  

2.7±.561 

Kontroll i arbetet (n) 
e
 

Medelvärden± S.A. 
f 

 

(69)  

3.1±.495 

(420)  

3.2±.527 

Stöd i arbetet (n) 
e
 

Medelvärden± S.A. 
f
 

(66)  

3.2±.509 

(405)  

3.5±.449 
a
=GHQ, 0-12; 

b
=0-2; 

c
=3-5; 

d
=6-12; 

e
=1-4; 

f
=standardavvikelse. 
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Faktorer som förknippas med utbrändhet 
Som framgår av tabell 4, var hög arbetsbelastning, måttliga till höga ångestnivåer, smärta och 
användning av psykoaktiva läkemedel associerade med en ökad ”risk” för hög utbrändhet, 
medan att vara sjukskriven/andra bidrag och rökning hade samband med en lägre ”risk” för 
hög utbrändhet. Modellen förklarade 34,9 % av variationen i hög utbrändhet. 
 
Tabell 4. Multipel logistisk regressionsanalys av (hög) utbrändhet bland alla män (n=440) 

Oberoende Variabler  Odds kvot   CI95% 

Civilstatus 
a 

 Ogift/ensamstående 

 Skild/separerad/änkling 

 Gift/sambo
 b 

 

Nuvarande försörjning a 

 Sjuskrivning/annat 
c 

 Arbetslös 

 Pension 

 Arbetar/studerar
 b 

 
Finansiell påfrestning a 
 Ja 

 Nej 
b
 

 
Arbetskrav d 

 
Kontroll i arbetet d 
 
Rökning a 
 Ja 

 Nej 
b
 

 
Sömn svårigheter a 
   Ja 

   Nej
 b

 

 
Smärta a, e 
 Ja 

 Nej 
b
 

 
Sjukdom a,f 
 Ja 

 Nej 
b 

 
Psykoaktiv medicin b,g 
 Ja 

 Nej 
c
 

 
Distressnivåer a,h 
Måttlig 

i
 

Hög 
j 

Ingen/låg
 b,k

 

 

1.7  .754-3.7 

.303  .065-1.4 

1 

 

 

.089  .010-.837 

.539  .129-2.3 

.849  .158-4.6 

1 

 

 

1.9  .868-4 

1 

 

5.7***  2.6-12.1 

 

.677  .308-1.5 

 

 

.462*  .222-.960 

1 

 

 

2.1*  .987-4.3 

1 

 

 

2.4*  1.1-4.9 

1 

 

 

.743  .368-1.5 

1 

 

 

3.3*  1.2-9.1 

1 

 

 

3.7**  1.5-8.6 

9.8***  4-24.2 

1 
a 
=Kategorivariabler;

 b 
=Jämförelsekategorier; 

c 
=t.ex. sociala bidrag; 

d 
=kontinuerliga variabler; 

e
=t.ex. ryggsmärta;

 f 
=t.ex. högt blodtryck;

 g 
= t.ex. lugnande medel;

 h 
= GHQ, 0-12; 

i
=0-2; 

j
=3-5; 

k
=6-12; *p < .05; **p < .01; ***p < .0001.
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Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka om utbrändhet hos män korrelerar med faktorerna 
demografi/socioekonomi, arbete, livsstil, psykiska och somatiska problem genom att jämföra 
ett randomiserat urval av män från den allmänna befolkningen av låg och hög nivå av 
utbrändhet. Män med hög utbrändhet (MHB) visade sig i jämförelse med ingen/låg utbrändhet 
(MLB) oftare vara ogift/ensamstående, pensionerade och upplevde större finansiella 
påfrestningar. MHB rapporterade högre distressnivåer, upplevde högre arbetskrav och lägre 
socialt stöd på arbetet än män med låg utbrändhet. En regressionsanalys visade att endast 
höga arbetskrav, måttlig/hög distress, smärta, användning av psykoaktiva läkemedel, 
sjukskrivning/andra bidrag och rökning var signifikant associerade med hög utbrändhet. 
 

Omfattning av hög utbrändhet 

Den höga utbrändhetsnivån i den aktuella studien (n=72, 13,9 %) överträffade nivåer som 
rapporterats för män i en svensk studie gjord av Hallsten et al. (2002), med respondenter av 
båda könen från den allmänna befolkningen som observerade att 7,1 % av männen hade 
allvarlig utbränning. Denna avvikelse kan t.ex. bero på att vi i denna studie bl.a. har använt 
SMBQ (Melamed, Kushnir, & Shirom, 1992; Shirom, Westman, Shamai, & Carel, 1997), 
som främst är inriktat på de centrala symptomen på utbrändhet, d.v.s. mental och fysisk 
utmattning. I studien av Hallsten et al. (2002) användes Pines Burnout Measure (PBM, Pines 
& Aronson, 1988; Pines, Aronson, Kafry, 1981), som också innehåller objekt rörande 
dysforiska känslor som är typiska för depression tillsammans med en skala om prestation 
beroende på självkänsla. Användande av PBM skulle kunna ge lägre utbrändhetsgrad, 
definierat i termer av utmattning. Det skulle kunna vara så att den totala andelen utbrända i 
denna studie (13,9 %) blev högre än i andelen (7,1 %) i studien av Hallsten et al. (2002) på 
grund av att olika mätinstrument användes, till skillnad från Hallsten et al. (2002), valde vi 
våra män enbart från Stockholmsområdet. 
 
Demografi/socioekonomi, fysisk hälsa och livsstil 

Som framgår av de bivariata analyserna visar det att MHB ofta var ogift/ensamstående, 
pensionerade och upplevde större finansiella påfrestningar än MLB, medan MLB oftare var 
gifta och arbetade eller studerade. Detta är i linje med tidigare forskning inom området som 
visat att ensamstående (speciellt män) visats kunna vara mer sårbara för utbrändhet, även att 
uppleva större finansiell påfrestning har visats vara associerat till utbrändhet (Hallsten et al., 
2002; Schaufeli & Enzmann, 1998; Soares & Grossi, 1999; Soares, Grossi, & Sundin, 2007). 
Det var fler rökare bland MHB, flera hade sömnsvårigheter, smärtor och sjukdomar samt 
använde mer psykoaktiva läkemedel jämfört med MLB. Av dessa variabler var endast 
rökning, medicinering och smärta signifikant i samband med hög utbrändhet i 
regressionsanalysen. Dessutom att vara sjukskriven eller få andra bidrag visade sig också vara 
signifikant i samband med hög utbrändhet. 
 
Det framkom att det var ett negativt samband mellan rökning, sjukskrivning/andra bidrag och 
hög utbrändhet. Schaufeli och Enzmann (1998) fann fem studier som rapporterat om 
korrelationerna mellan utbrändhet och hälsobeteenden så som rökning, kaffekonsumtion, 
alkohol, och läkemedel, av dessa rapporterades inga eller små korrelationer. Ett negativt 
samband mellan rökning och utbrändhet skulle kunna handla om att individer med hög 
utbrändhet hör till en högre socioekonomisk grupp och därför röker mindre. De som började 
röka först var i allmänhet män i socioekonomiskt gynnade grupper men när kunskapen om 
rökningens skadeverkningar blev kända var det också denna grupp som snabbast tog till sig 
informationen och slutade röka (Lopez, Collishaw, & Piha, 1994). I samtliga 
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socioekonomiska grupper, utom bland högre tjänstemän och jordbrukare har rökningen bland 
män minskat betydligt mer än bland kvinnor. Bland män som rökte var 20 % arbetare och 8 % 
högre tjänstemän (CAN, 2007). Rökning i sig bidrar kanske inte till utbrändhet men däremot 
kan rökning påverka personer med utbrändhet som att känna sig uppiggad, känna tröst och 
höja stämningsläget. 
 
Vad gäller sambandet mellan sjukskrivning och utbrändhet har det på senare år införts 
striktare regler för sjukskrivning vilket troligen påverkat sjukskrivningsantalet. Enligt statistik 
från Försäkringskassan (2010) så har ohälsotalen sjunkit. Individer med utbrändhet kanske 
tvingas in i arbete och de som inte klarar av att arbeta blir förtidspensionerade och/eller 
tvingas gå på socialbidrag. Tidigare studier om utbrändhet och frånvaro har visat på olika 
resultat. I en studie fann de att den högsta andelen av hög sjukfrånvaro (≥ 25 dagar) kunde 
återfinnas bland de utbrända, men majoriteten av de utbrända rapporterade dock ≤ 24 dagar 
sjukfrånvaro under det senaste året. Detta behöver dock inte innebära att de var särskilt friska 
då andelen sjuknärvaro (2 gånger eller mer) var dubbelt så hög bland de utbrända jämfört med 
de icke utbrända (Peterson, Demerouti, Bergström, Åsberg & Nygren, 2008). Schaufeli och 
Enzmann (1998) fann flera studier om utbrändhet kopplat till sjukfrånvaro. Trots att det är ett 
vanligt antagande att utbrändhet orsakar frånvaro så fann de emellertid att effekterna är 
relativt små och det är mest relaterat till emotionell utmattning. 
 
Det signifikanta sambandet mellan smärta och utbrändhet har tidigare observerats, men främst 
hos smärtpatienter (t.ex. Soares & Grossi, 1999; Soares & Jablonska, 2004). Schaufeli och 
Enzmann (1998) fann att det är mindre troligt att utbrändhet självt leder till psykosomatiska 
besvär eller hälsoproblem och att de istället är mest troliga att vara åtföljande av utbrändhet. 
Några få studier visar en konsekvent positiv korrelation mellan psykosomatiska besvär och 
utbrändhet, särskilt med emotionell utmattning. En ny studie av Grossi et al. (2009) 
rapporterade dock ett samband mellan smärta och utbrändhet bland kvinnor från den allmänna 
befolkningen. Så vitt vi vet, är den aktuella studien den första att visa ett samband mellan 
smärta och utbrändhet i ett slumpmässigt urval av män från den allmänna befolkningen. Å 
andra sidan, med tanke på att 72,2 % av MHB rapporterade smärta, är det möjligt att ett stort 
antal av dem led av kliniska smärtstörningar. Förklaringarna bakom sambandet mellan smärta 
och utbrändhet går inte att fastställas här. Denna fråga behöver klarläggas i framtida 
forskning, med en mer lämplig utformning än tvärsnittsdata som tillvägagångssätt. 
 
Distress- och arbetsvariabler 
Som framgår av de bivariata analyserna, rapporterade MHB högre distressnivåer och 
upplevde högre arbetskrav och lägre socialt stöd på arbetet än MLB. En regressionsanalys 
visade att endast höga arbetskrav och måttlig/hög distressnivå var associerade med hög 
utbrändhet. Sambandet mellan höga arbetskrav och hög utbrändhet är i linje med tidigare 
data. Flera forskare har konstaterat ett generellt samband mellan höga arbetskrav och 
utbrändhet, även om många av de studierna berör särskilda yrkesgrupper och kvinnor (t.ex. 
Hallsten et al., 2002; Lee & Ashforth, 1996; Maslach et al., 2001; Schaufeli & Enzmann, 
1998; Soares et al., 2004). Arbetsförhållanden som kännetecknas av höga krav och lågt 
beslutsutrymme är kända för att framkalla psykofysiologisk upphetsning såsom förhöjd 
ämnesomsättning och hjärt- muskelfunktion (t.ex. Chrousos et al., 1992, Karasek & Theorell, 
1990, Lundberg et al., 1994; Melin & Lundberg, 1997; Stoney, Mattews, McDonald, & 
Johnson, 1988). Således kan kronisk aktivering av kroppens system genom höga 
sysselsättningskrav och andra problem (t.ex. smärta) resultera i negativa hälsoeffekter 
inklusive utbrändhet (Grossi et al., 2003), detta kan tyda på att utbrändhet främst är en 
reaktion på olika typer av överbelastning. Av MHB visade 50 % höga nivåer av distress (6 +), 
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mätt med GHQ (t.ex. depression) jämfört med 9,8 % bland MLB, medan MLB rapporterade 
mer måttliga distressnivåer än MHB, d.v.s. 32,1 % och 30,6 %. Även om GHQ inte är ett 
diagnostiskt instrument, verkar det lika känsligt för depressionsstörningar som särskilt 
konstruerade depressionsskalor (BDI, t.ex. Bowling, 1997) som att kunna fånga kliniska fall 
av depression (t.ex. Prevalin, 2000).  
 
En stor del av MHB kan således ha varit kliniskt deprimerade och på frekvenser över de funna 
i den allmänna befolkningen (t.ex. Sadock, Sadock, & Ruiz, 2009; Tsuang & Tohen, 2002). 
Förhållandet mellan måttliga/höga nivåer av distressnivåer och hög utbrändhet, bekräftades i 
regressionsanalys. Huruvida höga nivåer av depression var ”orsaken” till hög utbrändhet 
kunde inte fastställas men våra resultat är i linje med studier som visar en koppling mellan 
depression och utbrändhet (t.ex. Brenninkmeyer et al., 2001; Glas & McKnight, 1996; Grossi 
et al., 2009; Melamed et al., 2006; Soares et al., 2007). 
 
Sammanfattningsvis hade 13,9 % av de män som deltog i denna studie hög utbrändhet och 
upplevt ett starkare arbetskrav och lägre socialt stöd på arbetsplatsen, flera led av 
hälsoproblem (t.ex. distress), hade olika demografiska egenskaper (t.ex. fler ensamstående) 
samt hade en sämre ekonomisk situation (t.ex. finansiella påfrestningar) i motsats till de med 
låg utbrändhet. Det är dock bara arbetskrav, måttlig/hög distressnivå, smärta, användning av 
psykoaktiva läkemedel, sjukskrivning/andra bidrag och rökning som är signifikant 
associerade med hög utbrändhet. 
 
Denna studie har bekräftats med tidigare resultat inom området och kan ha gett nya insikter i 
upplevelsen av utbrändhet bland män. Studien har dock begränsningar. Trots att enkäter 
(självskattningsdata) har ett antal fördelar och är ett reliabelt verktyg då standardisering 
eliminerar subjektivitet hos den som värderar, så har standardisering en negativ sida. 
Självskattningsdata är inte så flexibla och är öppna för svarsfelaktigheter som t.ex. tendens att 
hitta på bra, eller undvika extrema svar (Schaufeli & Enzmann, 1998). Frågor om kausalitet 
kan inte lösas med tvärsnittsstudie, det skulle kräva en annan typ av konstruktion, d.v.s. 
upprepade mätningar, för att säkert kunna fastställa kausalitet. Om rätt sorts information söks 
kan orsak och effekt förhållanden undersökas, att noteras är dock att det som mäts inte är vad 
människor faktiskt gör utan vad de säger att de gör, något som bör beaktas vid tolkningen av 
frågeformulärsdata (McQueen & Knussen, 1999). De två grupperna som deltog i studien var 
jämförbara i fråga om ålder. 
 
Noggrannheten i uppgifterna var enbart beroende av deltagarnas subjektiva bedömning av 
deras situation. Reliabiliteten av en enkätundersökning kan testas genom att bl.a. göra 
återtestning, där samma individer testas två gånger och om stora svarsskillnader uppstår kan 
testet misstänkas ha låg reliabilitet. Något som bör reflekteras över är att den som testas inte 
riktigt är samma person vid återtestningen då den har större erfarenhet och mer vetskap 
(Ejvegård, 2009). Måtten av smärta, sjukdomar, medicinering, sömnproblem, alkohol och 
tobak kan ha varit för obearbetade för att uppskatta fullt ut på deras inverkan på utbrändhet. Å 
andra sidan, det instrument som användes för att bedöma t.ex. förekomst av sjukdomar och 
smärta, har visat sig vara tillförlitlig/giltig (t.ex. Arnér, 1984; Carlsson, 1984). Det kan också 
ifrågasättas huruvida man kan mäta utbrändhet i icke-arbetsgrupper. Dock har uppfattningen 
om att utbrändhet är ett strikt arbetsrelaterat tillstånd ifrågasatts (t.ex. Ekstedt, 2005, Hallsten 
et al., 2002) och hög utbrändhet rapporterats hos icke-arbetsgrupper från den allmänna 
befolkningen (t.ex. Hallsten et al., 2002; Soares, et al., 2007). Finansiella påfrestningar 
utvärderades bara med en fråga, fler frågor hade kanske behövts för att helt kunna utvärdera 
denna variabel. Slutligen, rekryterades urvalet från Stockholms län och var därför inte 
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representativt för män från resten av landet. Följaktligen kan generaliserbarheten av 
undersökningens resultat inte garanteras. Trots dessa begränsningar kan reliabiliteten i 
undersökningen ha bekräftats av det faktum att vissa av resultaten överensstämmer med annan 
forskning på området. 
 
Information från studien kan vara till nytta på olika sätt. Studien kan till exempel ge nya 
insikter om mäns erfarenheter av utbrändhet särskilt när det gäller sambandet mellan smärta 
och hög utbrändhet. 
Slutligen, vad som framgår av våra resultat är att ett stort antal de män som studerats mådde 
dåligt inom olika områden (t.ex. känslomässigt). De hade en rad problem, från distress och 
smärta till utbrändhet, som verkar vara korrelerade och möjligen förstärker eller vidmakthåller 
varandra. På egen hand, är vart och ett av problemen troliga att kunna vara en orsak till 
lidande. Deras samexistens är troligen en ytterligare belastning. Med tanke på våra resultat, 
kan det inte bara vara berättigande, men även nödvändigt med insatser för att förbättra 
situationen för män som lider av utbrändhet. Den aktuella studien har visat att utbrändhet och 
dess associationer med olika faktorer (t.ex. smärta) är komplexa frågor. Även om vi har pekat 
på några viktiga faktorer relaterade till utbrändhet förblir drygt 65 % av variationen 
oförklarad. Mer forskning behövs, inte minst longitudinell, för att t.ex. säkert kunna 
identifiera faktorer som påverkar utbrändhet. 
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