
EXAMENSARBETE

Utbrändhet hos socialarbetare
Ett existentiellt-psykologiskt perspektiv

Peeder Salenvall
2013

Filosofie kandidatexamen
Psykologi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbrändhet hos socialarbetare - 

Ett existentiellt-psykologiskt perspektiv 

 

Peeder Salenvall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

Teknisk psykologi 



 

Abstract 

The purpose of this thesis is to cast light on the issue of burnout in modern society through the 
perspective of existential psychology. During the last decades the labor market has undergone a 

transformation, which is partly driven by globalization. The demand for efficiency has caused 
an increase in stress related illnesses among employees. In this thesis the existing problems with 
burnout among social workers are highlighted through an analysis based on existential 

psychology. Operationalized dimensions of existential psychology that consists of meaning, 
liberty, anxiety, and guilt are used as well as the demand-control model by Karasek and 
Theorell (1990, cited by Taris et al., 2010) as a theoretical framework for the analysis. The 
results show that demand and control are important factors for employees to find meaning and 
liberty with their being in an existential psychological sense. 
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande examensarbete är att belysa utbrändhetsproblematik bland 
socialarbetare i det moderna samhället ur ett existentiellt-psykologiskt perspektiv. Under senare 

år har det skett förändringar på arbetsmarknaden, som har tvingat organisationer att 
effektivisera produktionsmomenten för att öka den egna konkurrenskraften på den globala 
marknaden. I samband med detta har kraven på de anställda skärpts, vilket, i sin tur, har 

bidragit till en ökning av stressrelaterade sjukdomar. I detta examensarbete lyfts detta problem 
fram hos socialarbetare och en analys genomförs för att belysa området. Operationaliserade 
dimensioner av existentiell psykologi bestående av mening, frihet, ångest och skuld ligger till 
grund för tolkningsmomentet och Karaseks och Theorells (1990, refererad av Taris m.fl., 2010) 

krav-kontrollmodell används som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visar att upplevd nivå av 
krav och kontroll kan ses som nyckelfaktor för att individen ska uppnå en optimal nivå i sitt 
sökande efter mening och frihet i existentiell psykologisk mening. 

      Nyckelord: socialarbete, utbrändhet, existentiell psykologi 
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 Introduktion 

Meningsfullhet är ett centralt begrepp inom den existentiella psykologin, som syftar till att 
människan har någonting att eftersträva. För att finna meningsfullhet måste människan förstå 
sina livsvärden, sina egna värderingar och därigenom identifiera vad som egentligen är 

meningsfullt i livet (Jacobsen, 2000). Ett annat centralt begrepp som används aktivt inom 
existentiell psykologi är frihet. Begreppet förknippas ofta med valmöjlighet eller tvångslöshet 
utifrån en vardaglig kontext. Sett ur ett existentiellt-psykologiskt perspektiv blir begreppet 
genast mer diffust. Det finns nämligen en skillnad mellan ”friheten till att handla” och ”friheten 

till att vara” (May, 1983). På senare tid har samhället börjat ställa allt högre krav på individen 
gällande arbete och människans sätt att vara. Ur ett existentiellt-psykologiskt perspektiv är detta 
ett problem som försvårar människans chanser att uppnå frihet och meningsfullhet i sitt 
varande. Detta är ett växande problem, i synnerhet inom arbetslivet. 

Under de senare decennierna har samhällsutvecklingen varit snabb i och med 
industrialiseringen, framförallt i västvärlden. Sedan 1960-talet har en rad förändringar skett 
inom politik, teknologi och ekonomi. Globaliseringen har lett till att produktionskraven för 
enskilda företag har ökat, vilket, i sin tur, ställer högre krav på arbetstagarna. Baksidan av 

utvecklingen är att den arbetsrelaterade ohälsan har ökat. Redan i slutet av 60-talet var fysiska 
och psykosociala besvär, kopplade till arbetslivsdeltagande, ett samhällsproblem. En studie från 
1968 visar att 81% att deltagarna hade upplevt någon form av besvär under loppet av tre dagar 

(Ekman & Arnetz, 2002). Redan här hade, med andra ord, fysiska och psykosociala besvär 
börjat bli ett samhälleligt problem på arbetsmarknaden. 

Utbrändhet är ett stressrelaterat fenomen, som under senare tid har blivit ett alltmer växande 
problem. Sverige är inget undantag, då stressrelaterad sjukdom även här har ökat markant sedan 
mitten av 1990-talet fram till 2003. Under denna period var Sverige ett av länderna i 

Västvärlden som hade flest diagnostiserade fall av stressrelaterade sjukdomar (Krauklis & 
Schenström, 2003). På senare tid har dock situationen förbättrats. Arbetsmiljöverkets rapport 
från 2012, som berör arbetsrelaterade besvär, visar att arbetsrelaterad sjukfrånvaro har sjunkit 
kraftigt under perioden 2003-2012, både för män och kvinnor (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Även om situationen har förbättrats på många håll återstår påtaglig problematik inom området. 
EU:s statistikkontor, Eurostat, har belyst problematiken med arbetsrelaterade besvär i området 
EU-27 (Eurostat, 2007). En undersökning som publicerades 2009 visar att 8.6% (ungefär tjugo 

miljoner individer) av arbetstagarna i området EU-27 hade upplevt hälsoproblem under de 

senaste tolv månaderna. Elva yrkesgrupper presenterades i undersökningen, varav samtliga 
upplevde hälsorelaterade problem av typen stress, ångest eller depression. Ungefär 75 - 80% 
inom varje yrkesgrupp led av problemen i en hög utsträckning (Eurostat 2009). Dessa siffror 
antyder att arbetssituationen inom fler yrkesområden bör förbättras.  

Enligt Maslach (1999) bottnar utbrändhet i den ekonomiska utvecklingen, i tekniken och i 
ledarskapsfilosofin och han menar med andra ord att förändrade arbetsförhållanden ligger till 
grund för utbrändhet. En annan aspekt som bör lyftas fram vad det gäller bidragande faktorer 
till utbrändhet är de psykosociala förhållanden som vissa yrkesgrupper utsätts för i sitt dagliga 

arbete, exempelvis socialarbetare, som även är yrkesgruppen som ligger i fokus i detta 
examensarbete. 

Utbrändhet 

Utbrändhetsbegreppet är problematiskt att definiera och avgränsa, då det inte finns någon 
klinisk diagnos för tillståndet. Krauklis och Schenström (2003) föreslår att utbrändhet bör 
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betraktas som mental och känslomässig utmattning. Denna definition ger dock inte en rättvis 

bild av tillståndet, då det finns 130 olika symtom som är förknippade med 
utbrändhetsbegreppet (Währborg, 2009). Följande är exempel på utbrändhetssymtom: 1) 
Distansering och isolering från andra människor, 2) Ovilja att engagera sig i andra människor, 

3) Depression, 4) Sviktande självförtroende, 5) Mindervärdeskänslor som bottnar i en känsla av 
inkompetens och svaghet, 6) Nedsatt förmåga att förstå/uppskatta humor, d.v.s. individen kan 
inte glädjas åt något och upplever att världen är en dyster plats och 7) Fysisk och psykisk 
trötthet som leder till att även de minsta problem kan kännas som omöjliga att lösa. Utbrändhet 

kan även bidra till fysiska besvär, som exempelvis huvudvärk, magbesvär, spänningsvärk och 
sömnlöshet (Krauklis & Schenström, 2003). 

Maslach (1999) identifierade sex olika orsaker till utbrändhet: 1) Hög arbetsbelastning, 2) 
Orealistiska arbetsmål, 3) Intensiva arbetsinsatser, 4) Arbetstagare får jobba hårdare och längre, 
d.v.s. arbetet kräver mer tid och arbetsveckorna blir allt längre, 5) Arbetet är mer komplicerat 

och det ställs högre krav på flexibilitet och 6) Arbetet ger upphov till utmattning genom 
överbelastningen. Slutligen tas brist på kontroll upp som orsak till utbrändhet. Med detta menas 
att personen blir oförmögen att göra rätt prioriteringar i sitt arbete. Tillståndet utbrändhet 

beskrivs som den nya folksjukdomen och orsakar problem på såväl individ- som 
organisationsnivå (Krauklis & Schenström, 2003). 

Socialarbete 

Socialarbetare är en yrkesgrupp, som i olika studier har visat en tendens till utbrändhet 
(Schwartz, Tiamiyu, & Dwyer, 2007; Kretová-Lisá & Budaiová, 2007; Kim, Ji, & Kao, 2011; 
Smith & Clark. 2011; Kim & Stoner, 2008; Siebert, 2006). Före kartläggningen av 
socialarbetares arbetsuppgifter bör en definition av yrket fastställas. The International 
Federation of Social Work (IFSW.org, 2013) beskriver arbetet på följande vis: 

The social work profession facilitates social change and development, social cohesion, 
and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human 
rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. 

Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous 
knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and 
enhance wellbeing.  

Vid närmare granskning av ovanstående definition finns det några värdeladdade begrepp, som 
syftar till att beskriva arbetet. IFSW (2013) lyfter bland annat begrepp som social rättvisa, 
mänskliga rättigheter, kollektivt ansvarstagande samt att arbeta för ökad mångfald. 

Det är värt att lyfta fram vikten av empatisk förmåga, då det kan vara en avgörande egenskap 
hos den som utövar arbetet (Gerdes & Segal, 2011). Empati är förmågan att vara medveten om 
andra människors känslor, vilket är någonting som kan ses som en drivkraft i en socialarbetares 
arbete. Betydelsen av empati framhävs för att vissa arbetsmoment som socialarbetare ställs inför 

kan vara påfrestande på ett känslomässigt plan. I King och Holosko's (2012) studie beskrivs 
exempelvis hur socialarbetare arbetar med flyktingar med syfte att kartlägga och undersöka 
deras traumatiska upplevelser från migrationsprocessen. Engstrom och Okamura (2004) berättar 

i sin studie om socialarbetare som arbetar med tortyroffer, och samma sak i Ting, Jacobson och 
Sanders (2011) undersökning av socialarbetare som handskas med klienter som är 
självmordsbenägna.  
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I Kammerer-Ospina och Dixon's (2001) studie lyfts tyngden fram av socialarbete där 

yrkesutövarna arbetar med familjer, denna typ av arbete kan också ses som påfrestande 
beroende på hur familjesituationerna ser ut. Dessa exempel visar att det finns många 
känslomässiga aspekter i socialarbete. Det kan därmed antas att den emotionella aspekten av 
socialarbete kan vara en bidragande faktor till utbrändhet hos yrkesutövarna. 

Det existentiellt-psykologiska perspektivet 

 

Utbrändhet hos socialarbetare kommer i detta arbete att analyseras ur ett existentiellt-
psykologiskt perspektiv. Existentiell psykologi är ett brett område och kan belysas från många 
olika perspektiv. Även om arbetet i huvudsak bygger på ett existentiellt-psykologiskt 

perspektiv bör det poängteras att det inte går att frångå den filosofiska grenen, d.v.s. 
existentialism, då stora delar av den psykologiska teoribildningen bygger på det filosofiska 
perspektivet. Inslag av såväl psykologi som filosofi kommer därmed att finnas med när 
begreppen definieras. 

Trots det breda området har en avgränsning gjorts av området och fyra centrala begrepp inom 
den existentiella psykologin har plockats fram för att belysa perspektivet. De är mening, frihet, 
ångest och skuld.  

Mening. 

Innan en definition av begreppet fastställs bör en förklaring av begreppets relevans för arbetet 
förtydligas. Då socialarbete syftar till att främja aspekter som social rättvisa och mänskliga 
rättigheter torde meningsfullhet kunna anknytas till själva yrkesutövandet, då manifestationen 
och upplevelsen av rättvisa m.m. kan ha känslomässigt värde för individen. 

Begreppet mening ämnar till att ge människan något att eftersträva. För att finna denna mening 

måste människan förstå sina livsvärden, sina egna värderingar och därigenom identifiera vad 
som egentligen är meningsfullt i livet (Jacobsen, 2000). Frankl (1986) för en djupare och mer 
komplex diskussion om mening och dess uppkomst hos människan. Det som främst poängteras 

är att mening är någonting individuellt, d.v.s. det finns något unikt med varje meningsfull 
upplevelse, som inte kan delas med andra. Dessa meningsfullheter är något individen finner 
genom projektioner av omvärlden, då dessa ställs mot individens fundamentala värderingar. 
Frankl (1986) identifierade tre olika sätt för människan att finna mening: 

 Genom att individen gör något som han/hon anser vara värdefullt. 

 Genom att uppleva något värdefullt i sin omvärld (projektioner). 

 Genom personligt lidande. 

Det första sättet att uppnå mening är genom en individuell handling, som har personligt värde 
som exempelvis genom att skänka pengar till välgörenhet. Det andra sättet att finna mening är 
att beskåda en handling som människan kan finna värde/meningsfullhet i, vilket kan inspirera 
människan att utföra en meningsfull handling. Att finna mening genom personligt lidande 

innebär att individen måste finna mening i de mest kritiska perioderna i hans/hennes liv för att 
kunna ta sig framåt. Ett exempel av detta skulle kunna vara förlusten av en förälder. Även om 
lidandet är oumbärligt måste individen finna mening med lidandet för att senare kunna leva 

vidare med denna smärta. Lyckas inte individen med detta riskerar han/hon att förlora 
förmågan att finna mening i det mest fundamentala delarna av sitt liv. 
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 Frihet. 

Inom existentiell psykologi är frihet ett viktigt begrepp för att förstå individen. Perspektivet är 
värdefullt att lyfta fram för att markera individens rätt att handla, individens rätt att vara samt 
påvisa att friheten möjliggör mänskligt välbefinnande (Jacobsen, 2000). Definitionen av 
begreppet har tolkats på olika sätt av olika existentialister, vilket problematiserar kartläggningen 

av frihetens faktiska innebörd i en existentiellt-psykologisk kontext. För att skapa en förståelse 
om innebörden av frihet bör olika definitioner av begreppet redogöras för, framförallt för att 
visa hur synen, och innebörden av, begreppet har utvecklats. 

Sartre (refererad av May 1983) har uttryckt att frihet inte enbart är något som människan har 
utan att ”frihet och att vara människa är samma sak” (s. 17). Han menade alltså att frihet är 

givet en människa. Till skillnad från Sartre (refererad av May 1983) har Solsjenitsyn (refererad 
av May 1983) beskrivit hur begreppet har utvecklats under senare tid och förlorat dess faktiska 
betydelse: 

Under senare årtionden har själva vår föreställning om friheten sorgligt nog förminskats 

och förytligats i jämförelse med svunna tider. Den har nästan uteslutande förknippats 
med frihet från yttre tryck, frihet från statligt tvång – frihet på den juridiska nivån och 
inte något högre (s.58) 

Utsagan grundar sig i hur frihetsperspektivet har gått från att vara något som bör upplevas på 
individnivå till att vara någonting som är avhängigt på omgivning. Ovanstående definitioner 

står i motsats till varandra, vilket lämnar ett visst tolkningsutrymme. May (1983) gör en 
åtskillnad mellan två olika typer av frihet, ”frihet att handla” och ”frihet att vara”. Frihet att 
handla bygger på individens möjligheter att agera på det sätt han/hon finner meningsfullt, 
medan frihet att vara syftar till individens fundamentala frihet i sig själv som en enhet. Mays 

(1983) definition av frihet kommer att användas som teoretisk utgångspunkt för frihet i 
föreliggande arbete. 

 Ångest och skuld. 

Ångest är ett begrepp som går hand i hand med begreppet frihet, som definierades i avsnittet 
ovan. May (1983) menar att ångest är något som ständigt är närvarande hos människan, oavsett 

grad av upplevd frihet. Selye (refererad av May, 1983) diskuterar konstruktiv och destruktiv 

ångest. Ångest kan ses som en drivkraft, som gör människan mer handlingskraftig. Ångest får 
alltså människan att sträva efter frihet. Även om ångest kan ses som en drivkraft kan den även 
bidra med negativa effekter för människan, som psykosomatiska sjukdomar och här kan en 

parallell således dras till stressrelaterad sjuklighet. Ångest kan alltså vara en bidragande faktor till 
frihet, men eftersom ångest är fundamentalt hos människan kan den även få negativa 
konsekvenser under vissa betingelser (Selye, refererad av May, 1983). 

May (1983) lyfter även fram begreppet skuld. Begreppet kan ses som ett resultat av destruktiv 

ångest. Om en individ inte når sina utsatta mål och/eller sin strävan efter mening kan detta 
resultera i att han/hon drabbas av skuld. Skuld kan följas av förlamning och självvald isolering 
från omvärlden (Selye, refererad av May, 1983). Begreppet skuld kommer i detta arbete att 
likställas med utbrändhet för att ge utbrändhetsfenomenet en existentialistisk utgångspunkt.  

Varför dessa begrepp används i föreliggande arbete är för att beskriva människan, som en 

menings- och frihetssökande enhet och för att visa hur denna process kan försvåras. Då 
begreppen har använts aktivt i den existentiella psykologins litteratur och dessutom har relevans 
till utbrändhetsbegreppet har dessa valts att ligga till grund för arbetets analysarbete. 
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Operationalisering av begreppen har varit nödvändig för att få dessa att stämma överens med 

utbrändhetsproblematiken. Varför dessa begrepp kan likställas med utbrändhetsprocessen är för 
att det i litteraturen i bägge områdena beskrivs på likvärdiga sätt. 

Stress 

I grund och botten finns utbrändhetsproblematiken att hitta i dysfunktionell stress, vilket är 
stress som kan bidra till psykosomatiska problem. Det finns även så kallad funktionell stress 
(d.v.s. positiv stress), som är pådrivande och engagerande (Währborg, 2009). Dock kommer 

endast dysfunktionell stress att belysas, då denna är relevant för utbrändhetsbegreppet. 
Definitionen av stress som föreliggande arbete kommer att utgå ifrån lyder enligt följande: 

De psykologiska och fysiologiska reaktioner som uppträder vid yttre och inre 
påfrestningar och som till följd därav ger upphov till funktionsförändringar av 
potentiellt patologisk natur. (Währborg, 2009, s.55) 

Funktionsförändringarna som Währborg (2009) syftar till inbegriper exempelvis depression, 

ångest, kronisk trötthet, aggressivitet, minnesförlust och fysiska sjukdomar, som rytmrubbning i 
hjärta och förträngning i blodkärl. Stressrelaterad sjukdom har även ökat markant under de 
senaste åren på arbetsmarknaden av olika, men möjligtvis besläktade anledningar, som den 
skiftande ekonomin, teknikens utveckling, ökad grad av internationalisering och globalisering 

samt allt snabbare organisatoriska förändringar, där det sistnämnda ställer allt mer krav på 
arbetstagarnas flexibilitet (Kindenberg & Wallin, 2000). De förändrade förhållandena på 
arbetsmarknaden sätter människans anpassningsförmåga på prov och de som inte hinner med 
utvecklingen riskerar att drabbas av utbrändhet och funktionsförändringar (Währborg, 2009). 

 Krav- kontrollmodellen. 

Karasek och Theorells (1990, refererad av Taris m.fl., 2010) modell avser att förklara hur 
individens arbetsförhållanden kan karakteriseras genom krav och kontroll. 

 

 

 

 

               

Figur 1. Krav- kontrollmodellen. 

Begreppet krav bygger på individens upplevelse av de krav som arbetet ställer, både fysiska och 
psykiska. Begreppet kontroll innebär huruvida individen har kontroll över sitt arbete i den 
bemärkelsen att han/hon har kompetens, möjlighet att påverka sitt arbete samt har inflytande 

på arbetsplatsen. I föreliggande arbete kommer kontrollfunktionen av modellen att ges en 
stipulativ definition, då kontrolldimensionen endast avser att mäta arbetstagarnas förmåga att 
möta arbetets krav. Den stipulativa definitionen betyder att innebörden av kontroll endast 
bygger på individens förmåga att kontrollera de arbetskrav som arbetet ställer. Definitionen av 

 Låga krav Höga krav 

Hög 

kontroll 
Avspänt arbete Aktivt arbete 

Låg 
Kontroll 

Passivt arbete Spänt arbete 
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kontroll innefattar alltså inte individens kompetens eller upplevda grad av inflytande på 
arbetsplatsen.   

I Figur 1 beskrivs vilka möjliga utfall som finns beroende på vilka olika kombinationer av krav 
och kontroll som ställs på arbetstagaren. Vid låg kontroll/höga krav kan inte arbetet 
genomföras på optimal nivå, då individen inte har kontroll över de höga krav som arbetet 
ställer och därmed försvåras arbetet, vilket, i sin tur, kan leda till negativa konsekvenser. Vid 

hög kontroll/höga krav kan individen hantera arbetsmomentet och arbetet genomförs därför 
mer aktivt. Vid låg kontroll/låga krav blir arbetet passivt, vilket kan bidra till negativ stress på 
grund av bristande intresse för arbetet, d.v.s. individen känner sig understimulerad. Till sist 

finns kombinationen hög kontroll/låga krav. I en sådan situation är arbetet avspänt, då 
arbetstagarna har hög kontroll över arbetet på grund av de låga krav som arbetet ställer (Karasek 
& Theorell 1990, refererad av Taris m.fl., 2010). 

Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att belysa utbrändhetsproblematik bland socialarbetare i det 
moderna samhället ur ett existentiellt-psykologiskt perspektiv. I arbetet ämnas följande 
frågeställningar besvaras: 

 Vilken utbrändhetsproblematik finns hos socialarbetare som yrkesgrupp? 

 Hur kan utbrändhetsproblematiken bland socialarbetare tolkas ur ett existentiellt 
psykologiskt perspektiv? 
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 Metod 

Litteratursökning 

För att finna forskning inom området utbrändhet hos socialarbetare genomfördes sökningar i 
databaserna Proquest, Scopus och Luleå tekniska universitets egna databas, Primo. Sökorden 
för att finna vetenskapliga artiklar som användes var social work och burnout.  

När det var fastställt att det fanns tidigare forskning inom området och att arbetet var 

genomförbar gjordes litteratursökningar i databasen Libris, med sökorden stress, utbrändhet och 
existentiell psykologi för att finna relevant litteratur inom området.     

Avgränsning 

För att avgränsa arbetet har endast artiklar, som genomgått vetenskaplig prövning använts 
(peer-review) och vidare avgränsas arbetet genom användande av vetenskapliga artiklar 
publicerade år 2000 och senare för att kvalitetssäkra arbetet med gällande forskning inom 

området. Då arbetet syftar till att använda ett existentiellt-psykologiskt perspektiv vid 
analysarbetet har området avgränsats på grund av dess bredd. Fyra begrepp inom det relevanta 
området används som underlag för analysarbetet. Dessa är mening, frihet, ångest och skuld. Vidare 
avgränsningar har gjorts i arbetets teoretiska referensram gällande stress. Föreliggande arbete 

lägger fokus på dysfunktionell stress och dess påföljder för individen och avser att identifiera 
arbetsplatsens betingande funktion för fenomenet. Därför utelämnas aspekter av den 
funktionella stressen samt de fysiologiska reaktioner, som dysfunktionell stress kan bidra 

med/leda till. Vissa exklusionskriterier användes vid litteratursökning gällande sökord. 
Sökordet stress uteslöts, då arbetet inte ämnar till att undersöka stress som fenomen. Även om 
stressrelaterad sjuklighet är en del av utbrändhetsproblematiken avgränsas studien genom att 
utesluta sökordet stress. 

Analys  

Analysen bygger på begrepp hämtade från den existentiella psykologin. Dessa begrepp är 

operationaliserade och utgör ”dimensioner” för att förklara problematiken. Denna analys 

genomförs på utvalda vetenskapliga artiklar, som är relevanta för området utbrändhet hos 
socialarbetare. Syftet med analysen är att se hur området kan tolkas och belysas genom det 
existentiellt-psykologiska perspektivet. Ramen för analysen bygger på Karaseks och Theorells 

krav-kontrollmodell (1990, refererad av Taris m.fl., 2010). Detta innebär att dimensionerna 
krav och kontroll, som presenteras i modellen kommer att fungera som en utgångspunkt för de 
existentiellt-psykologiska begreppen i analysen av utbrändhetsprocessen.   
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 Resultat 

Studie 1: Burnout and Turnover Intention Among Social Workers: Effects of Roll 
Stress, Job Autonomy and Social Support (Kim & Stoner, 2008) 

I studien undersöktes effekterna av rollstress, arbetets autonomi och socialt stöd i syfte att 

avgöra om utbrändhet och benägenhet att lämna arbetsplatsen gick att förutspå. I studien 
gjordes ett antagande om att socialarbetare upplevde högre grad av utbrändhet och hade större 
benägenhet att lämna arbetsplatsen om arbetsmomenten bidrog till en hög grad av stress, samt 
när arbetet var självstyrande och de hade begränsat socialt stöd. 

Följande hypoteser ställdes: 

Hypotes 1: Rollstress kommer att associeras positivt med utbrändhet (H1-a) och med avsikt 
att lämna arbetsplatsen (H1-b). 

Hypotes 2: Jobbautonomi kommer att associeras negativt med utbrändhet (H2-a) och med 
avsikt att lämna arbetsplatsen (H2-b). 

Hypotes 3: Socialt stöd kommer att associeras negativt med utbrändhet (H3-a) och med avsikt 
att lämna arbetsplatsen (H3-b). 

Hypotes 4: Jobbautonomi kommer att stärka relationen mellan rollstress och utbrändhet (H4-
a) och relationen mellan rollstress och med avsikt att lämna arbetsplatsen (H4-b). 

Hypotes 5: Social support kommer att stärka relationen mellan rollstress och utbrändhet (H5-
a) och relationen mellan rollstress och med avsikt att lämna arbetsplatsen (H5-b). 

Hypotes 6: Utbrändhet kommer att ge en positiv association med avsikt att lämna 
arbetsplatsen (H6). 

Urvalet av deltagare var slumpmässigt från ett register över socialarbetare i Kalifornien. Det 
totala urvalet var 1 500 respondenter (n=21 518). Av dessa 1 500 respondenter kunde 478 svar 
användas. Medelåldern hos respondenterna var 45 år och det genomsnittliga antal år inom 

yrket socialarbete var 16 år. Datainsamling skedde via post-utskick, där frågeformulär skickades 
till respondenterna. 

Rollstress mättes med två olika verktyg. Role Conflict/Role Ambiguity Questionnaire avsåg 
att mäta huruvida respondenterna tolkade situationen på arbetsplatsen gällande tvetydigheter 
med roller och rollkonflikter. Testet var formulerat på så sätt att respondenterna skulle svara i 

ett ”jag”-perspektiv. Även arbetsmängd mättes genom ett formulär som avsåg att mäta upplevd 
arbetsmängd hos servicearbetare. 

Jobbautonomi fastställdes genom Job Content Questionnaire (JCQ). Testet genomfördes för att 
förklara arbetet som sådant genom att mäta den fysiska/psykosociala arbetsplatsen 

Socialt stöd mättes med ett mått som kallades Social Support Measure. Modellen tog upp tre 
olika typer av ”källor till socialt stöd”; handledare, medarbetare och chefer. Vid sidan om dessa 

källor togs typ av socialt stöd upp, exempelvis emotionellt, instrumentellt och informatoriskt. 
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Respondenterna fick värdera i vilken mån dessa källor försåg dem med olika typer av stöd på 
arbetsplatsen. 

Utbrändhet fastställdes genom Maslach Burnout Inventory-Human Service Survey (MBI-
HSS), ett test bestående av 22 frågor. Dessa frågor delade in utbrändhet i tre dimensioner: 
känslomässig utmattning, depersonalisation eller cynism och förminskning av personlig 
prestation (på arbetsplatsen). 

Socialarbetares avsikt att lämna arbetsplatsen mättes genom att ställa tre frågor på en 4-item 

skala. Frågorna som användes var: ”Jag har haft avsikt att lämna organisationen under de senaste 
fem månaderna.”, ”Inom de kommande åren har jag tänkt att lämna organisationen.” och ”Det 
finns tillfällen då jag känner att jag vill lämna organisationen.” 

Kontrollvariablerna som användes var demografiska och innefattade ålder, kön, total 
anställningstid och årsinkomst. 

Resultatet visar att de som upplevde rollstress även upplevde relativt hög grad av utbrändhet. 

Det visades även att hög grad av utbrändhet ökade socialarbetares avsikt att lämna arbetsplatsen. 
Jobbautonomi och socialt stöd hade inga direkta effekter på utbrändhet. Dessa hade dock en 
direkt negativ påverkan på respondenternas avsikt att lämna arbetsplatsen. Detta innebär alltså 

att begränsad jobbautonomi och socialt stöd ökade avsikten att lämna arbetsplatsen hos 
socialarbetare oavsett upplevd grad av utbrändhet.     

Den kross-sektionella strukturen som användes var bristande för studien, d.v.s. den begränsade 
utförandet till en viss grad och borde därmed följas upp med en longitudinell studie för att få 
ett djupare perspektiv på utbrändhet och avsikten hos socialarbetare att lämna arbetet. 

Studie 2: Burnout and Physical Health among Social Workers: A Three-Year 
Longitudinal Study (Kim, Ji & Kao, 2011) 

Detta är en longitudinell studie på tre år, i vilken undersöktes utbrändhet hos socialarbetare 
och hur den påverkade arbetstagaren på ett fysiskt plan. Intervallen för datainsamlingen var 
mellan 2005-2007. 

Deltagarna handplockades slumpmässigt från ett register för socialarbetare i Kalifornien. 
Enkäter skickades ut i tre omgångar (en gång per år). År 2005 gjordes det första utskicket och 

då svarade 406 personer. Det andra utskicket, som gjordes 2006, besvarades av 285 personer, 
och vid det tredje utskicket år 2007 svarade 146 personer. Medelåldern för respondenterna var 
46 år och den genomsnittliga sammanlagda tiden inom yrket socialarbete var 17,4 år. 

Mätinstrumenten som användes innefattade både fysisk hälsa och upplevd utbrändhet. 
Enkäterna, som avsåg att mäta fysisk hälsa, bestod av frågor gällande sömnsvårigheter, 

huvudvärk, andningssvårigheter samt magsäcks-/tarmproblem. Dessa frågor gällde problem, 
som hade upplevts under de senaste sex månaderna. Verktyget som användes för mätning av 
utbrändhet var Maslach Burnout Inventory-Human Service Survey (MBI-HSS) och som 

kontrollvariabel användes även demografiska mått, som kunde påverka utbrändhet, d.v.s. ålder, 
kön, årlig inkomst och hur lång tid respondenten hade arbetat med socialarbete. 

Studien analyserades i två steg. Till att börja med undersöktes relationen mellan utbrändhet och 
upplevd fysisk hälsa. Deltagarna delades upp i tre grupper utifrån deras MBI-HSS-värden. Ett 
envägs ANOVA-test genomfördes på dessa tre grupper för att se ifall de olika gruppernas 
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utbrändhetsvärden skiljde sig från den upplevda fysiska hälsan mellan grupperna. I nästa steg 

genomfördes Structural Equation Modelling (SEM) för att testa om graden av utbrändhet 
kunde förutspå förändringar i fysisk hälsa över tid (med lämpliga kontrollvariabler). 

Resultatet visade att utbrändhet hade en signifikant korrelation med ålder och sammanlagd 
anställningstid inom socialarbete. Envägs ANOVA-testet gav signifikanta resultat mellan 
utbrändhet och generell fysisk hälsa. I allmänhet hade de med högst utbrändhetsgrad störst 

problem med sin fysiska hälsa. Utbrändhet kunde associeras med signifikanta ökningar i 
samtliga fysiska besvär, som undersöktes, d.v.s. sömnsvårigheter, huvudvärk, 
andningssvårigheter samt magsäcks-/tarmproblem. Det visade sig även att de med högst grad av 
utbrändhet upplevde störst försämring i fysisk hälsa över tid. 

Studiens brister låg först och främst i datainsamlingen. Det finns en möjlighet att fysisk hälsa 
inte förändras speciellt mycket under en treårsperiod. Studien borde därför ha bedrivits under 
en längre tid för att stärka det empiriska underlaget. För det andra användes inte vissa variabler, 
som kan vara avgörande faktorer för en individs hälsa. Exempel på dessa skulle kunna vara 
livshändelser, stressfaktorer, genetik och olyckor. 

Studie 3: Mental health, burnout and job satisfaction among mental health social 
workers in England and Wales (Evans et al., 2006) 

I studien undersöktes förekomsten av stress, utbrändhet och arbetstillfredsställelse hos 
socialarbetare som inriktade sig mot mental hälsa. Syftet med studien var att a) kartlägga 
socialarbetarna med avseende på demografi, erfarenhet, arbetets innehåll, arbetsmängd, 

arbetsmiljö, hälsa och välmående och b) förklara associationerna mellan de kartlagda variablerna 
och mental hälsa, utbrändhet och arbetstillfredsställelse. Enkäter skickades ut till 610 
respondenter på olika socialkontor i England och Wales. Av dessa svarade 462 respondenter 
och 237 av dessa enkäter kunde användas i studien. 

För att mäta respondenternas hälsa användes The General Health Questionnaire (GHQ-12), 
vilkets centrala mått var individens mentala hälsa. Desto högre poäng respondenten får i testet 
ju sämre mental hälsa har deltagaren. Maslach Burnout Inventory-Human Service Survey 
(MBI-HSS) användes för att mäta upplevd utbrändhet hos respondenterna. 

Arbetstillfredsställelse mättes med ett standardiserat single-item test kallat ”Satisfaction with 
your current job” och en sju-gradig skala användes för testet, där skalan gick mellan ”delighted 
och terrible”. För att förklara arbetet som sådant och för att mäta den fysiska/psykosociala 
arbetsplatsen användes Job Content Questionnaire (JCQ). Testet innefattar graden av upplevd 

frihet att fatta beslut, psykologiska krav och socialt stöd på arbetsplatsen (av handledare och 
medarbetare). 

Resultaten av de demografiska/personliga måtten visade att medelåldern hos respondenterna 
var 46 år och att den genomsnittliga sammanlagda arbetstiden inom yrket var 7,6 år. Av de 
respondenter som svarade var 61% kvinnor och 83% var heltidsanställda. 

Gällande arbetets kontext och arbetsmiljön visades att respondenterna ofta arbetade i grupper. 

Arbetsmängden varierade mellan grupper, där större grupper accepterade att arbeta med fler fall 
än mindre grupper. Medelvärdet på antal antagna fall per grupp var 24,3. Ca 63% av 
respondenterna rapporterade att de fick jobba över (på grund av sjukfrånvaro), vilket med 

andra ord innebar att personal fick jobba övertid på grund av hög arbetsmängd. Det 
rapporterades även att 43% av respondenterna kände sig undervärderade på arbetsplatsen. 



11 

Resultatet för hälsa och välbefinnande, GHQ-12-testet, visade att 45% av respondenterna 

visade indikationer på potentiell psykisk sjukdom. MBI-HSS testet visade att socialarbetarna 
hade högre utbrändhetsgrad än normalt, framförallt i skalan emotionell utmattning. 

Gällande arbetstillfredsställelse visades att 35% av respondenterna kände tveksamhet inför sitt 
nuvarande arbete, medan 19% var otillfredsställda med sitt nuvarande arbete. 

Sambanden mellan mental hälsa, utbrändhet och arbetstillfredsställelse mättes med ett 
ANOVA-test. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan låg grad av upplevd frihet till 

beslutsfattande samt höga arbetskrav och låg mental hälsa samt emotionell utmattning. Det 
visades dock att en hög grad av upplevd frihet till beslutsfattande och lägre arbetskrav gav hög 
arbetstillfredsställelse. Det fanns även ett samband mellan lågt socialt stöd och emotionell 

utmattning.  

Slutsatsen var att höga arbetskrav bidrog till stress, hög grad av emotionell utmattning och 
mindervärdeskänslor. Andra bidragande faktorer var arbetsmängden samt graden av upplevd 
frihet till beslutsfattande. Studien hade en kross-sektionell struktur, vilket innebär att kausala 
samband inte kunde bestämmas, vilket utgör en brist i studien. 

Studie 4: Personal and Occupational Factors in Burnout Among Practicing Social 
Workers (Siebert, 2005) 

Studien syftade till att belysa utbrändhetsproblematik hos socialarbetare i området North 
Carolina. Variablerna som användes för att undersöka utbrändhet var både personliga (upplevt 
trauma och vissa personliga karaktärsdrag som t.ex. svårigheter att be om hjälp) och 
yrkesrelaterade (arbetsmängd, arbetserfarenhet, resurser på arbetsplatsen och stress). 

Enkätundersökningar med kross-sektionell struktur skickades ut via post till 1000 socialarbetare 

i området North Carolina. Totalt 822 respondenter svarade på enkäten, varav 751 kunde 
användas i studien. 

Utbrändhet mättes med sidoskalan emotionell utmattning i Maslach Burnout Inventory (MBI), 
vilket innebar att två delar av testet inte användes. Istället för den vanliga 9-item skalan 
användes alltså en 7-item skala för testet. Vid sidan om MBI-testet användes ett singel-item test 

för att respondenterna skulle kunna rapportera tidigare problem med utbrändhet. Tre 
situationer presenterades, där respondenterna fick välja vilket som stämde bäst överens med 
deltagarens situation. Dessa var: ”Jag har aldrig haft problem med utbrändhet”, ”Jag upplever 

att jag i nuläget har problem med utbrändhet” och ”Jag hade problem med utbrändhet förut, 
men inte just nu”. 

De personliga variablerna fastställdes genom demografiska frågor som födelseår, etnicitet, 
sexuell identitet, civiltillstånd, levnadssituation (ensam eller med partner), inkomst och 
geografiskt läge (bor i centrum eller på landet). För att mäta aspekter som personliga 

karaktärsdrag, som kunde relateras till utbrändhet fick respondenterna svara på: ”Har svårt för 
att be om hjälp” och ”Har ett starkt behov av att få uppmärksamhet”. Frågor som gällde de 
personliga upplevelser, som kan ha haft en traumatisk påverkan på individen inkluderades även 
i studien för att se om trauma kan påverka utbrändhet. Vidare besvarade respondenterna frågor 

gällande alkoholmissbruk, drogmissbruk, sexuella/emotionella övergrepp, dödsfall etc. De 
yrkesbaserade variablerna innefattade arbetsmängd, arbetserfarenhet, resurser på arbetsplatsen, 
stress och karriär. Arbetsmängd mättes genom antal genomförda arbetstimmar per vecka, antal 



12 

möten med klienter varje vecka, antalet semesterdagar per år osv. Respondenterna svarade 
utifrån sin egen upplevelse av situationen.  

Erfarenhet mättes inte endast genom sammanlagd anställningstid inom yrkesområdet, utan även 
i relation till hur utbildad respondenten uppgav sig vara.  

Mängden resurser på arbetsplatsen studerades för att se ifall det fanns tillräckligt med materiella 
resurser samt stöd från ledning och medarbetare. Här fick respondenterna svara på frågor, där 
följande skala användes: håller inte alls med (1) resp. håller fullständigt med (5).  

För att mäta upplevd stress hos respondenterna användes ett single-item test, där 

respondenterna fick svara på följande sätt: håller inte alls med (1) resp. håller fullständigt med 

(5). Påståendena som single-item testet behandlade var: ”Andelen av klienter som bidrar med 
extrem stress” och ”Dagar av arbete jag missat på grund av sjukdom på de 30 senaste dagarna”.  

Slutligen fick respondenterna beskriva sin fysiska arbetsplats och den funktion som de fyllde på 
arbetsplatsen. 

Resultatet visade att 39% av de 751 respondenterna upplevde utbrändhetsbesvär. Flera aspekter 

som undersöktes uppvisade en positiv korrelation med utbrändhet, som exempelvis att vara 
ensamstående och/eller att ha lägre inkomst. De yngre respondenterna visade även större 
tendens till utbrändhet än de äldre. Gällande personliga upplevelser, som kan ha haft 

traumatiserande påverkan visades att två variabler hade positiv korrelation med utbrändhet. 
Dessa var självupplevda emotionella svårigheter som barn och att ha haft en ängslig förälder. 
Det visades även att det fanns ett samband mellan personliga karaktärsdrag som 
bekräftelsesökande, perfektionism, ha svårt för att be om hjälp, känna sig ansvarig för sina 

klienter och utbrändhet. Slutligen visades att hög arbetsbelastning kan vara en bidragande 
faktor till utbrändhet. 

Det fanns vissa brister i studien. Då endast socialarbetare från North Carolina inkluderades är 
resultaten inte generaliserbara. Studiens datainsamlingsmetod bygger på en kross-sektionell 
design, vilket innebär att kausala samband inte kunde bestämmas. Testen som användes hade i 

flera fall singel-item mått, vilket inte är att föredra då de inte genererar lika säkra resultat som 
multi-item test. 

Studie 5: Does job resource loss reduce burnout and job exit for professionally 
trained social workers in child welfare? (Smith & Clark 2011) 

Studien belyste vikten av ”coethnic composition”(samma etniska härkomst) på arbetsplatsen 
hos socialarbetare, som inriktade sig mot välfärd för barn. Studien definierar ”coethnic” som 

medlemmar av samma etniska grupp. Det som undersöktes var huruvida förlust av resurs 
(gruppmedlem) kunde associeras med utbrändhet samt huruvida förlust av resurs 
(gruppmedlem) kunde associeras med uppsägning av jobbet. I studien utgicks från en modell 

där faktorerna arbetstillfredsställelse, stöd, stress och personliga resurser antogs bidra till 
utbrändhet, som, i sin tur, hade en direkt effekt på avsikten att lämna arbetsplatsen. 

Följande hypoteser ställdes: 

Hypotes 1: Socialarbetare som inriktar sig mot välfärd för barn med har en ”kohort medlem 
(medlem av samma etniska härkomst)”, som lämnar eller flyttar till en annan kommun har en 
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lägre känsla av personligt åstadkommande, högre emotionell utmattning och en högre grad av 
avpersonalisation. 

Hypotes 2: Socialarbetare som inriktar sig mot välfärd för barn som upplever en 
ökning/minskning av sin ”coethnic population” i kommunen har en lägre/högre känsla av 
personligt åstadkommande, lägre/högre emotionell utmattning och lägre/högre 
avpersonalisation. 

Hypotes 3: Socialarbetare som inriktar sig mot välfärd för barn som har en kohort medlem, 
som lämnar eller flyttar till en annan kommun har högre sannolikhet att lämna arbetsplatsen. 

Hypotes 4: Socialarbetare som inriktar sig mot välfärd för barn, som upplever en minskning 
av sin ”coethnic population” i kommunen har högre sannolikhet att lämna arbetsplatsen. 

Deltagarna i studien var socialarbetare från Kalifornien och 1001 personer deltog i 
enkätundersökningen. 

Maslach Burnout Inventory (MBI) användes för att avgöra den upplevda graden av utbrändhet 
hos respondenterna. För att mäta i vilken utsträckning individer lämnade arbetet användes 

statistik över socialarbetare, som hade sagt upp sig. Conservation of Resources-Theory (COR) 
användes för att se vilken effekt som uppstod på arbetsplatsen om en medlem av en kohort 
flyttade eller lämnade organisationen. Mätinstrumentet för COR bestod av frågor om energi 

och stöd för arbetarna och även 13 frågor som relaterades till stöd från ledarna, medarbetare 
samt från släkt/vänner. Arbetstillfredsställelse mättes med ett 28-item test som behandlade 
områdena: relationer med klienter, tillväxt och utveckling, arbetsmängd/pappersarbete, fysisk 
arbetsmiljö samt lön och förmåner. Vid sidan om MBI-testet användes även ett 15-item test, 

som handlade om respondenternas upplevda stress. Typer av stress som presenterades här var 
exempelvis hantering av krissamtal och att vara närvarande vid rättegång. Demografiska 
variabler som exempelvis kön och etnicitet togs även i beaktande. 

Resultaten visade att 44,3% av respondenterna upplevde emotionell utmattning, vilket i detta 
fall indikerade att det handlade om utbrändhetssyndrom. Det kunde dock inte påvisas att det 

fanns samband mellan resursförluster (medlemmar av samma etniska grupp) och utbrändhet. 
Förlusten av kohortmedlemmar visades vara en direkt effekt och hade därmed inte någonting 
att göra med utbrändhetsproblematiken. 

Bristerna med studien var att resultaten kom från en enda stat i USA, därmed kunde resultaten 

inte generaliseras. Enkätundersökningen som användes hade en kross-sektionell struktur, vilket 
innebar att kausala samband inte kunde bestämmas. En longitudinell studie borde således 
genomföras för att detta skall vara möjligt. 

Studie 6: Social Worker Hope and Perceived Burnout: The Effects of Age, Years in 
Practice, and Setting (Schwartz, Tiamiyu, & Dwyer, 2007) 

I studien undersöktes effekten av ålder, anställningstid och sättet att utöva socialarbete (privat 

eller offentlig sektor). Syftet med studien var att undersöka om dessa aspekter kan motverka 
utbrändhet hos socialarbetare och öka deras upplevda nivå av hoppfullhet. 

Följande hypoteser ställdes i studien: 



14 

Hypotes 1: Hoppfullhet inom socialarbete avtar under den arbetandes karriär och i och med 
detta finns en negativ association mellan: 

Hypotes 1a): Socialarbetares hoppfullhet och ålder. 

Hypotes 1b): Socialarbetares hoppfullhet och tid (år) inom socialarbete. 

Hypotes 2: Socialarbetares hoppfullhet kommer att ha en positiv inverkan på klienters hopp. 

Hypotes 3: Utbrändhet hos socialarbetare kommer att ha en negativ påverkan socialarbetares 
hoppfullhet. 

Hypotes 4: Sättet att utöva socialarbete kommer att mätas mot ålder för att förutsäga 
socialarbetares hoppfullhet, dvs. att äldre socialarbetare i offentlig sektor kommer att ha lägst 
grad av hopp. 

Hypotes 5: Sättet att utöva socialarbete kommer att mätas mot sammanlagd anställningstid för 

att förutsäga socialarbetares utbrändhet, dvs. att socialarbetare som har arbetat under längst tid 
som socialarbetare inom offentlig sektor kommer att ha högst grad av utbrändhet. 

Data samlades in via enkäter som postades ut till 1200 socialarbetare tillgängliga via en 
kontaktlista, som hämtades från the National Association of Social Workers. Efter första 
utskicket svarade 521 socialarbetare. Efter detta gjordes ytterligare ett utskick till de som inte 

hade svarat på enkäten. Efter det andra utskicket hade 710 enkäter besvarats, av vilka 676 var 
användbara för studien. Tvåhundrafemtioen av socialarbetarna arbetade inom offentlig sektor 
och 272 inom privat sektor, 28 uppgav att de inte längre arbetade inom socialarbete och 120 
svarade att de inte klassade sig som socialarbetare. De respondenter som inkluderades i studien 

var de som uppgav sig arbeta antingen inom privat eller offentlig sektor. Den största 
åldersgruppen (n=242) var mellan 36-45 år, där 106 personer var yngre och 175 personer var 
äldre. Medianen av praktisk erfarenhet i området var 23 år av socialarbete. 

Demografiska mått som inkluderades var kön, etnicitet, ålder, antal år som socialarbetare, samt 

om arbete inom socialarbete genomfördes inom privat eller offentlig sektor. Ytterligare två 
variabler användes, som beskrev den typiska eller genomsnittliga klientens socioekonomiska 

tillstånd och den typiska eller genomsnittliga klientens behov av socialt stöd. Dessa variabler 
fastställdes på en 4 punkters-skala mellan ”Definitivt falskt” till ”Definitivt sant”. Även andra 
statistiska mått användes i studien. 

Snyder’s State Hope Scale användes för att mäta hur stor grad av hopp respondenterna 
(socialarbetarna) upplevde i sin nuvarande situation/sitt arbete. Två dimensioner av hopp 
mättes: ”Willpower” och ”Waypower”. Willpower kunde översättas till viljekraft. Waypower 
mättes genom att ställa frågor av följande karaktär: ”Om jag skulle befinna mig i en knipa, 
skulle jag komma på många sätt att ta mig ur den?”    

Modified Hope Scale, även den utvecklad av Snyder, användes för att identifiera huruvida 
respondenterna uppfattade sina typiska/genomsnittliga klienters grad av hopp. Precis som i 
Snyder’s State Hope Scale användes två dimensioner av hopp: ”Willpower” och ”Waypower”. 

”I feel burned out at work”-single-item test med en 4 nivåers skala (”Definitivt falskt” till 
”Definitivt sant”) användes för att fastställa respondenternas upplevde känsla av utbrändhet. 
Höga poäng på skalan indikerade hög upplevd grad av utbrändhet. 
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Studiens resultat gav stöd till hypotes 1a, hypotes 2 och hypotes 3. Detta innebär alltså en 

negativ korrelation mellan socialarbetares verksamma tid inom yrket och deras upplevelse av 
hoppfullhet. Socialarbetares upplevda hoppfullhet påverkades positivt av deras klienters 
hoppfullhet och utbrändhet hos socialarbetare gav en negativ påverkan på socialarbetares 

hoppfullhet. Detta betyder att lång tid inom yrket, kombinerat med arbete inom offentlig 
sektor inte bidrog till hög grad av utbrändhet. Resultatet visade även att respondenter över 55 
år hade lägre grad av upplevd utbrändhet i jämförelse med de andra åldersgrupperna. 
Åldersgruppen 26-35 visade på högst grad av upplevd utbrändhet. 

En brist i studien var att variabler, som klientens socioekonomiska status och klientens behov 

av socialt stöd användes i studien. Dessa variabler bygger på respondenternas egna upplevelser 
och ger därför inte objektiv data. 
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 Analys 

Mening 

Socialarbete syftar till att främja social rättvisa, mänskliga rättigheter, kollektivt ansvarstagande 
samt att arbeta med främjandet av mångfald (IFSW, 2013). Dessa aspekter kan anses vara 

värdefulla och framförallt meningsfulla för individen, vilket kan vara en anledning till varför 
individer söker sig till yrket. I enighet med Frankl (1986) kan en möjlig slutsats dras att 
människan söker sig till socialarbete, då arbetet upplevs som meningsfullt och detta inspirerar 
till att utföra meningsfulla handlingar. Detsamma gäller de som redan arbetar inom yrket, dvs. 

dessa finner meningsfullhet i sina arbetsuppgifter och drivs framåt av sina personliga insatser i 
arbetet. 

Av de studier som har redovisats har samtliga visat på att det finns tendenser till utbrändhet 
inom socialarbete. Trots denna problematik söker sig människor till yrkesgruppen och de 
befintliga yrkesutövarna stannar kvar på sina arbetsplatser. Frankl (1986) belyser lidandets 

betydelse i sökandet av mening. I denna kontext innebär detta att yrkesutövarna utsätter sig för 
utbrändhet (lidande) för att finna mening. Genom att finna mening med utbrändheten kommer 
individen att kunna leva vidare och fortsätta med arbetet, som från första början hade en 
meningsfull innebörd för honom/henne. 

I studierna som har presenterats visas att yngre socialarbetare visar högre tendens till utbrändhet 
än de som har arbetat i fältet under en längre tid (Siebert, 2006; Schwartz, et al., 2007). I denna 
kontext kan ett antagande göras att de socialarbetare, som har arbetat inom området under en 
längre tid har genomgått lidande (utbrändhet) under sina tidigare år inom yrket. I och med att 

de har handskats med sitt lidande har de lyckats finna mening, då de fortfarande är verksamma 
inom socialarbete. Fortsättningsvis kan ett antagande göras att det finns en grupp av 
socialarbetare som har upplevt utbrändhetsproblematik, men som inte har lyckats finna mening 
i sitt lidande och har därmed fått lämna yrket. Ur ett existentiellt-psykologiskt perspektiv bör 

lidandets betydelse inte ignoreras i denna utbrändhetsproblematik, då det är något som 
individen måste uthärda för att kunna återfinna sina grundläggande värden och för att kunna 
fortsätta sitt sökande efter mening.  

Frihet 

Vid sidan av meningssökande strävar individen efter att uppnå frihet. För att möjliggöra en 
känsla av frihet genom arbete är det viktigt att individen upplever att han/hon kan vara sig själv 

och att det finns en grad av frihet i utövandet av arbetsuppgifterna (May, 1983). Effekten av 
utbrändhetsproblematiken hos socialarbetare kan begränsa den upplevda känslan av frihet på 
olika sätt. Resultatet av studien som genomfördes av Kim och Stoner (2008) visar hur rollstress 

på arbetsplatsen bidrar till utbrändhetsproblematiken. En tydlig rollfördelning på arbetsplatsen 
kan antas ha direkt påverkan på upplevd frihet. Om tvetydigheter om dessa existerar på 
arbetsplatsen kan friheten begränsas i den bemärkelsen att individen tvingas in i en roll som inte 
stämmer överens med individens sätt att vara. May (1983) lyfter fram individens frihet att vara, 
ett rollövertagande av sådan natur kan hota denna frihet och eventuellt resultera i utbrändhet. 

I Kim, Ji och Kaos (2011) studie belyses de fysiska aspekterna av utbrändhet. De fysiska besvär 
som kunde associeras med var utbrändhet var sömnsvårigheter, huvudvärk, andningssvårigheter 
och magsäcks/tarmproblem. Dessa besvär kan ses som störningar av friheten att vara, då de har 
direkt effekt på individens välmående, för även om frihet kan associeras med mentalt 
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välmående bör även fysiskt välmående uppmärksammas. De fysiska besvär som presenteras 

hindrar människan från att finna harmoni i sin existens, vilket begränsar den individuella 
friheten, som är grundläggande för fundamentalt välbefinnande. Ytterligare begränsningar av 
individuell frihet går att finna i Evans m.fl. (2006) studie som visar att låg grad av upplevd frihet 

till beslutsfattande och höga arbetskrav är associerat med låg mental hälsa och emotionell 
utmattning. May (1983) diskuterar frihet att handla, vilket syftar till individens möjlighet att 
agera på det sätt han/hon finner meningsfullt. Upplever inte individen någon form av frihet att 
välja tillvägagångssätt för att genomföra de arbetsuppgifter, som arbetet kräver begränsas 
hans/hennes frihet. 

Slutsatsen som kan dras här är att utbrändhetsproblematiken hos socialarbetare begränsar 
yrkesutövarnas frihet på många olika sätt, vilket i en existentiellt-psykologisk mening berövar 
hans/hennes fundamentala rätt, och möjlighet, att uppnå en så hög grad av frihet som möjligt. 

Ångest 

I den existentiella psykologin poängteras ångestens betydelse för människan och framförallt dess 
betydelse i strävan efter frihet (May, 1983). Det föreslås att ångest är något som ständigt finns 

hos individen och därför bör begreppet användas aktsamt, då marginalerna mellan konstruktiv 
och destruktiv ångest är små (Selye, refererad av May, 1983). Det går att dra en parallell mellan 
ångest och stress, då deras effekter har tendenser att ge liknande utslag, något som bl.a. går att 
se i Währborgs (2009) diskussion om effekterna och skillnaderna mellan funktionell och 

dysfunktionell stress. I denna del av diskussionen undersöks således vilka utslag som ångest 
(stress) kan ge socialarbetare och utbrändhetsproblematiken hos dessa. 

Smith och Clark (2011) och Evans m.fl. (2006) associerar utbrändhet med emotionell 
utmattning. Den gemensamma slutsatsen som drogs i de bägge studierna var att de 
arbetsförhållanden som yrkesutövarna utsattes för har en negativ påverkan på individernas 

emotionella välbefinnande och resulterade i utmattning. Smith och Clark (2011) och Siebert 
(2008) kunde även associera hög arbetsbelastning med utbrändhet. 

Ett antagande går att göra om de tuffa arbetsförhållandena som socialarbetare utsätts för kan 
bidra till en hög grad av negativ ångest, vilket, i sin tur, resulterar i emotionell utmattning. 

Vidare kan en direkt slutsats göras om att den höga arbetsbelastningen, som dessa utsätts för 

bidrar till en hög grad av dysfunktionell stress, då det även har visats vara en bidragande faktor 
till utbrändhetsproblematiken. Ett antagande kan göras om att kombinationen mellan 
emotionell utmattning och hög arbetsbelastning tillsammans utgör ett destruktivt mönster för 

yrkesgruppen. I enighet med Selye (refererad av May, 1983) är emotionell utmattning en 
produkt av destruktiv ångest, där stressen fungerar som bränsle och styr tillståndet i fel riktning. 
Detta betyder alltså att den emotionella utmattningen kan ses som destruktiv ångest och denna 
blir svårare i och med den höga stressen på arbetsplatsen. Om inte denna ångest dämpas eller 

ändrar riktning mot en mer konstruktiv form av ångest finns det en risk att yrkesutövarna inom 
socialarbete blir förlamade som individer. Resultat av detta kan i värsta fall bli att yrkesutövarna 
inte kommer att kunna fortsätta vara verksamma inom sitt område. 

Skuld 

Definitionen av destruktiv ångest som Selye, refererad av May (1983), diskuterar kan vid för 
hög utsträckning utvecklas till ett mer kritiskt tillstånd, vilket inom den existentiella psykologin 

har valts att kallas skuld. Detta tillstånd förekommer alltså när individen upplever en allt för hög 
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grad av negativ ångest, vilket kan inträffa när individen inte når sina mål eller finner mening 

med sitt liv (May, 1983). I denna studie används begreppet skuld som en liknelse till 
utbrändhet, då tillstånden har en direkt negativ påverkan på individens livslust och förmåga. 

Samtliga studier som har redovisats har påvisat utbrändhetsproblematik hos socialarbetare. Det 
har visats att flera olika faktorer kan bidra till detta. De faktorer som har identifierats är: 
rollstress, ålder, anställningstid, grad av upplevd frihet till beslutsfattande, höga arbetskrav, lågt 

socialt stöd, att vara ensamstående, att ha låg inkomst, samt personliga upplevelser som kan ha 
haft traumatisk påverkan och personliga karaktärsdrag. Utbrändhet följer alltså inget speciellt 
mönster, utan kan förekomma av olika orsaker. Det bör uppmärksammas att det inte endast är 

arbetsrelaterade faktorer som kan bidra till problematiken, d.v.s. det handlar troligtvis om ett 
samspel mellan arbetslivet och individens privatliv. 

Samspelet mellan arbetsliv och individens privatliv utgör alltså en källa till negativ ångest hos 
socialarbetarna i redovisade studier, vilket resulterar i att individerna hamnar i ett tillstånd av 
skuld. Denna skuld kan vara svår att hantera, då den i värsta fall kan förlama och isolera dem. 

Socialarbetares krav och kontroll på arbetsplatsen ur ett existentiellt-
psykologiskt perspektiv 

Kraven som ställs inom arbetslivet har alltså ökat och dysfunktionell stress har blivit allt 

vanligare hos yrkesutövare. Hos socialarbetare är stressrelaterad sjukdom ett problem, då den 
bidrar till funktionsförändringar av potentiellt patologisk natur (Währborg, 2009). Fenomenet 
dysfunktionell stress och dess effekter kan förklaras genom växelverkan mellan krav och 
kontroll. De alltför höga kraven på socialarbetare bidrar till bristande kontroll i arbetet, vilket 

inte endast försvårar arbetsprocessen i den bemärkelsen att arbetet blir passivt, utan även får en 
destruktiv påverkan på individen. De höga kraven utgörs, i det här fallet, av bl.a. hög 
arbetsbelastning, hög emotionell påfrestning, tvetydigheter om roller på arbetsplatsen och 

bristande socialt stöd. Det går att dra en slutsats om att individerna inte kan kontrollera dessa 
krav på ett positivt sätt, vilket resulterar i emotionell utmattning hos yrkesutövarna. 

För att tolka detta fenomen genom existentiell psykologi bör utbrändhetsproblematiken 
analyseras på en djupare nivå än genom dysfunktionell stress och genom höga arbetskrav. Då 
människan är en menings- och frihetssökande enhet söker sig han/hon till yrken som bidrar till 

frihet och meningsfullhet. Något som alltid bör finnas i åtanke är att varje människa är unik 
och att mening och frihet upplevs på olika sätt, då de fundamentala värderingar som människan 
har varierar hos alla. I föreliggande arbete ligger utgångspunkten i att yrkesutövarna finner 

meningsfullhet i socialarbete, vilket är en huvudsaklig anledning till att de har sökt sig till yrket. 
Detta betyder dessvärre inte att socialarbetare finner frihet i arbetet, däremot kan det antas att 
utövandet av yrket möjligtvis är ett försök av individen att finna frihet i sig själv. Karaseks och 
Theorells (1990, refererad av Taris m.fl., 2010) krav-kontrollmodell kan förklara den negativa 

stressen yrkesutövarna utsätts för och till viss del belysa utbrändhetsprocessen hos 
yrkesutövarna. Dimensionerna krav och kontroll bör dock undersökas för att finna svar på 
huruvida dessa påverkar människan i sitt menings- och frihetssökande. De höga krav som 
socialarbetare utsätts för försvårar menings- och frihetssökande i den bemärkelsen att individen 

blir överväldigad av kraven och kan därmed tappa kontrollen över arbetssituationen. Individen 
ges alltså inte utrymme att uppnå sina mål på ett kontrollerat sätt. Den fundamentala ångest 
som finns inom individen kan alltså gå från att vara konstruktiv till att bli destruktiv, vilket kan 

leda till upplevd skuld och utbrändhet. Når individen det stadiet att han/hon upplever skuld 
finns det risk för förlamning och isolation, vilket är ett tillstånd som kan vara svårt att ta sig ur, 
likt utbrändhet. Förlamas individen får han/hon svårt att finna mening med sin vardag och 
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tappar därför kraften att fortsätta sitt sökande. Isoleras människan har hans/hennes frihet 
begränsats så kraftigt att han/hon är låst inom sitt egna jag.  

Upplevd krav och kontroll kan alltså ses som nyckelfaktorer för att individen ska uppnå en 
optimal nivå i sitt sökande efter mening och frihet, som han/hon är ämnad att göra i en 
existentiell-psykologisk mening. 

Med dessa resultat kan en hypotes formuleras om att socialarbete försvårar, eller i vissa fall till 
och med berövar, individen möjlighet att uppnå mening och frihet. Då det visats att 

socialarbete, i sig, kan komma med en utbredd utbrändhetsproblematik tåls det att funderas 
över om arbetet är lönsamt att utöva för en enskild existerande individ, trots att socialarbete, i 
sig, kan anses vara meningsfullt. Även om socialarbete kan beröva människors sökande efter 

meningsfullhet och frihet kan dock så klart inte yrkesgruppen som sådan försvinna då 
yrkesutövarna har en viktig roll i det moderna samhället. Dock bör arbetskraven för yrket 
minskas för att ge socialarbetarna möjlighet att återfå sin kontroll på arbetsplatsen och därmed 
skapa förutsättningar för ett bejakande av de existentiella aspekterna och den meningsfulla 
tillvaron. 
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 Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande examensarbete var att belysa utbrändhetsproblematik bland 
socialarbetare i det moderna samhället ur ett existentiellt-psykologiskt perspektiv. De 

formulerade frågeställningarna, som arbetet ämnade besvara var vilken utbrändhetsproblematik 
som finns hos socialarbetare som yrkesgrupp och hur utbrändhetsproblematiken bland 
socialarbetare kan tolkas med grund i existentiell psykologi. 

Samtliga studier som redovisades i resultatavsnittet kunde påvisa utbrändhetsproblematik hos 
deltagande respondenter i yrkesgruppen socialarbete. De olika studierna använde delvis samma 

variabler för att mäta fenomenet, men huvudsakligen användes olika ansatser för att mäta 
problematiken. 

Variablerna som mättes var: rollstress, ålder, anställningstid, grad av upplevd frihet till 
beslutsfattande, höga arbetskrav, lågt socialt stöd, att vara ensamstående, att ha låg inkomst, 
jobbautonomi, arbetstillfredsställelse, personliga upplevelser som kan ha haft traumatisk 

påverkan, personliga karaktärsdrag, förlust av kohort medlemmar och upplevd hoppfullhet hos 
respondenterna. Inga samband mellan utbrändhet och dessa variabler erhölls. Dock kunde flera 
av dessa bekräftas och uteslutas. 

Överlag genererade resultaten relevant data för studien, dock bör studie sex lyftas fram för 
diskussion. Studien belyste respondenternas upplevda hoppfullhet i arbetet och mätte hur 

denna kunde associeras med utbrändhet. Studiens resultat var inte direkt och uppenbart 
relevant för föreliggande studie, varför den trots allt använts kan därför ifrågasättas. Schwartz, 
Tiamiyu och Dwyer (2007) kunde dock påvisa att det fanns utbrändhetsproblematik i 
yrkesgruppen, samt att ålder var en betydande variabel för upplevd utbrändhet. 

Vidare bör studie två diskuteras. I denna avsågs att lyfta fram de fysiska påföljderna av 
utbrändhet. Då detta arbete inte avser att mäta de fysiska aspekterna av utbrändhet kan 
relevansen även här ifrågasättas. Med tanke på att det i denna studie avsågs att tolka utbrändhet 
ur ett existentiellt-psykologiskt perspektiv kunde dock ändå studien användas för att påvisa hur 
de fysiska aspekterna av utbrändhet möjligtvis kan begränsa yrkesutövarnas frihet. 

Vissa brister i studierna kunde även identifieras. I studie ett, tre, fyra och fem användes en 
kross-sektionell struktur. Detta är en klar brist, då kausala samband inte kan bestämmas. 
Samtliga studier som redovisades inkluderade respondenter från samma regioner, vilket innebär 
att resultaten inte nödvändigtvis kan generaliseras till en svensk population. Föreliggande arbete 

ämnade att lyfta fram utbrändhet hos socialarbetare ur ett västvärldsperspektiv, vilket den även 
gör i den bemärkelsen att de redovisade studierna berör grupper och individer som präglas av 
västerländska samhällsstrukturer. 

Frågeställningarna som var anknutna till studien kunde besvaras. Innebörden av begreppet 

utbrändhet hos socialarbetare kunde i hög grad associeras till emotionell utmattning. Den 
känslomässiga aspekten visades alltså vara påfrestande. Utöver det visades även att utbrändheten 
bidrog med fysisk problematik i samband med den upplevda graden av utbrändhet. 

Gällande hur utbrändhetsproblematiken kunde tolkas genom existentiell psykologi visades att 
de utvalda dimensionerna mening, frihet, ångest och skuld möjligtvis kan associeras till 
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utbrändhetsprocessen. Då utbrändheten till viss del kunde förklaras med hjälp av Karaseks och 

Theorells (1990, refererad av Taris m.fl., 2010) krav-kontrollmodell kan en tolkning av detta 
göras genom existentiell psykologi. Då arbetet endast ämnade belysa området kunde inga 
specifika slutsatser dras, dock kunde ett existentiellt-psykologiskt perspektiv lyftas fram och 
förklara utbrändhetsprocessen ur en alternativ synvinkel. 

Metoddiskussion 

För att besvara arbetets frågeställningar användes litteraturstudie som metod. Då det fanns 

rikligt med studier om utbrändhetsproblematik hos socialarbetare kunde ett konstaterande 
göras om att arbetet var fullt genomförbar. Artiklarna som användes genererade goda resultat, 
som var relevanta för arbetet. Det bör dock poängteras att det i föreliggande arbete bara har 
redovisats en bråkdel av de vetenskapliga artiklarna inom området, vilket innebär att med 

ytterligare litteratursökningar hade fler studier kunnat bekräfta fenomenet utbrändhet. Samtliga 
artiklar som har använts har genomgått vetenskaplig granskning samt är skrivna på engelska. 
Detta bidrar till en brist gällande arbetets terminologi, då vissa begrepp har översatts till svenska 
innebär detta att vissa engelska begrepp kan ha tappat sitt begreppsinnehåll vid översättning. 

Analysen bygger på en operationalisering av existentiell psykologi. Detta begränsar studien till 
viss mån, då området är brett och många infallsvinklar har uteslutits. Föreliggande arbete ger 
alltså inte den existentiella psykologin en rättvis bild, då mindre områden har använts som 
grund till analysen. Användandet av Karaseks och Theorells (1990, refererad av Taris m.fl., 

2010) krav-kontrollmodell gav dock den existentiella psykologin ett ramverk och ett 
perspektiv att utgå ifrån, vilket i viss utsträckning stärkte analysen. 

Vad gäller reliabilitet och validitet håller studien en relativt låg nivå. Anledningen till detta är 
att studien bygger på en kombination av psykologisk och filosofisk analys. Därför kan det vara 
svårt att garantera reliabilitet, då tolkning av artiklar har gjorts med grund i psykologisk teori 

och filosofiska grundantaganden. Därmed kan det bli svårt att nå en tillförlitlighet, där 
upprepade mätningar ger samma resultat. Studiens validitet kan diskuteras. De existentiella 
psykologiska tolkningar, som gjorts bygger på subjektiv förståelse, vilket i mätsammanhang kan 
bli svårt att anses som valida slutsatser. 

Förslag till framtida studier 

Det existentiell-psykologiska perspektivet av utbrändhet hos socialarbetare är till synes 

obefintligt inom nuvarande forskning och behöver därmed undersökas vidare. Föreliggande 
arbete kan därför anses ha lagt en grund för fortsatt forskning inom området. Genom att 
analysera fler studier om utbrändhet hos socialarbetare med ett bredare perspektiv i den 
existentiella psykologin kan ytterligare forskning inom området göras. Detta arbete kan även 

ligga till grund för fältstudier i ämnesområdet för att eventuellt kunna skapa generaliserbarhet 
med avseende på den svenska populationen. 
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Bilaga – Översikt av analyserade studier 

Artikel Perspektiv Problem/syfte Metod Resultat 

Titel: Burnout and 
Turnover Intention 
Among Social 
Workers: Effects of 
Roll Stress, Job 
Autonomy and 
Social Support. 
Författare: Kim, 

Stoner.          
Tidsskrift: 
Administration in 
Social Work.        
Årtal: 2008. 

Utbrändhets-
problematik. 

Att mäta huruvida 
variablerna roll- 
stress, jobb 
autonomi och 
socialt stöd 
påverkar upplevd 
grad av 
utbrändhet och 

avsikt att lämna 
arbetsplatsen. 

Korrelationsstudie   
Urval: 478              
Analys: Kvantitativ 
Instrument: 
Demografiska 
frågeformulär och 
självskattningsformuläret:  
Role Conflict/Role 

Ambiguity Questionnaire,  
Job Content 
Questionnaire, Social 
Support Measure och  
Maslach Burnout 
Inventory-Human Service 
Survey, Operationaliserat 
4-item test om avsikt att 
lämna arbetsplatsen.      

Resultatet visar att de som 
upplevde rollstress upplevde 
även relativt hög grad av 
utbrändhet. Det visades 
även att hög grad av 
utbrändhet ökade 
socialarbetares avsikt att 
lämna arbetsplatsen. 

Jobbautonomi och socialt 
stöd hade inga direkta 
effekter på utbrändhet.  

 

Titel: Burnout and 
Physical Health 
among Social 
Workers: A Three-
Year Longitudinal 
Study.    
Författare: Kim, Ji 
& Kao.               
Tidsskrift: Social 
Work.                   
Årtal: 2011. 

Utbrändhets-
problematik. 

Att se hur 
utbrändhet 
påverkar 
arbetstagaren på 
ett fysiskt plan. 

Longitudinell 
korrelationsstudie    
Urval: 406 första 
omgången, 285 andra 
omgången och 146 tredje 
omgången.             
Analys: Kvantitativ                   
Instrument: 
Självskattningsformulären: 
Structural Equation 
Modelling, 
Operationaliserat 
självskattningsformulär 
om fysisk hälsa och 
Maslach Burnout 

Inventory-Human Service 
Survey. 

I allmänhet hade de med 
högst utbrändhetsgrad störst 
problem med sin fysiska 
hälsa. Utbrändhet kunde 
associeras med signifikanta 
ökningar i samtliga fysiska 
besvär som undersöktes, 
d.v.s. sömnsvårigheter, 
huvudvärk, 
andningssvårigheter samt 
magsäcks-/tarmproblem. 

Titel: Worker 
Hope and 

Perceived 
Burnout: The 
Effects of Age, 

Years in Practice, 
and Setting.       
Författare: 
Schwartz, Tiamiyu 

& Dwyer. 
Tidsskrift: 
Administration in 

Social Work.          
Årtal: 2007.  

Utbrändhets-
problematik 

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
effekten av ålder, 
anställningstid och 
sättet att utöva 
arbetet kan 
motverka 
utbrändhet hos 
socialarbetare och 
öka deras 
upplevda nivå av 
hopp. 

Korrelationsstudie   
Urval: Omgång 1: 521, 
omgång 2: 676       
Analys: Kvantitativ 
Instrument:  
Demografiska 
frågeformulär och 
självskattningsformulären:  
Snyder’s State Hope 
Scale, Modified Hope 
Scale och I feel burned 
out at work-test.  

Resultatet visar att negativa 
korrelationer fanns mellan 
socialarbetares verksamma 
tid inom yrket och deras 
upplevelse av hoppfullhet. 
Socialarbetares upplevda 
hoppfullhet påverkades 
positivt associerat till deras 
klienters hoppfullhet och att 
utbrändhet hos 
socialarbetare gav en negativ 
påverkan associerat till 
socialarbetares hoppfullhet 

  



 

 

Titel:  Mental 
health, burnout and 
job satisfaction 
among mental 
health social 
workers in England 
and Wales.    
Författare: Evans, 
Huxley, Gately, 
Webber, Mears, 
Pajak & Katona. 
Tidsskrift The 
British Journal of 
Psychiatry.       
Årtal: 2006. 

Utbrändhets-
problematik. 

Att se hur 
variablerna 
demografi, 
erfarenhet, 
arbetsinnehåll, 
arbetsmängd, 
arbetsmiljö, hälsa 
och välmående 
kan associeras med 
mental hälsa, 
utbrändhet och 
arbets-
tillfredsställelse hos 
socialarbetare. 

Korrelationsstudie   
Urval: 237             
Analys: Kvantitativ 
Instrument: 
Demografiska 
frågeformulär och 
självskattningsformulären: 
The General Health 
Questionnaire, Maslach 
Burnout Inventory-
Human Service Survey, 
Satisfaction with your 
current job, Job Content 
Quesionnaire.   

Resultatet visar att låg grad av 
upplevd frihet till 
beslutsfattande och höga 
arbetskrav var associerat med 
låg mental hälsa och 
emotionell utmattning; dock 
visades att hög grad av 
upplevd frihet till 
beslutsfattande och lägre 
arbetskrav gav hög 
arbetstillfredsställelse. Gällande 
hälsa och välbefinnande visar 
GHQ-testet att 45% av 
respondenterna visade 
indikationer på potentiell 

psykisk sjukdom. 
Titel: Personal and 
Occupational 
Factors in Burnout 
Among Practicing 
Social Workers. 
Författare: Siebert. 
Tidsskrift: Journal 
of Social Service 
Research.         
Årtal: 2005. 

Utbrändhets-
problematik. 

Att belysa 
utbrändhets-
problematik 
genom att 
undersöka hur 
personliga och 
yrkesrelaterade 
variabler påverkar 
fenomenet.  

Korrelationsstudie   
Urval: 751             
Analys: Kvantitativ 
Instrument: 
Demografiska 
frågeformulär och 
självskattningsformulären: 
Maslach Burnout 
Inventory, 
operationaliserade test om 
arbetsmängd, 
arbetserfarenhet, resurser 
på arbetsplatsen, stress 
och karriär kategorier. 

Resultatet visar att 39% av de 
751 deltagande 
respondenterna upplevde 
utbrändhetsbesvär. Flera 
aspekter som undersöktes gav 
positiva korrelationer med 
utbrändhet, som exempelvis 
att vara ensamstående 
och/eller att ha mindre 
inkomst. 

Titel: Does job 
resource loss reduce 
burnout and job 
exit for 
professionally 
trained social 
workers in child 
welfare?   
Författare: Smith 

& Clark.       
Tidsskrift: 
Children and 
Youth Services 
Review.           
Årtal: 2011. 

Utbrändhets-
problematik. 

Att se om förlust 
av kollega av 
samma etniska 
härkomst har en 
inverkan på 
utbrändheten. 

Korrelationsstudie   
Urval: 1001           
Analys: Kvantitativ 
Instrument: 
Demografiska 
frågeformulär och 
självskattningsformulären: 
Maslach Burnout 
Inventory, Conservation 

of Resources-Theory och 
ett operationaliserat 15-
item stress om stress.  

Resultaten visar att 44,3% av 
respondenterna upplevde 
emotionell utmattning, vilket 
i detta fall indikerade att det 
handlade om 
utbrändhetssyndrom. I studien 
kunde dock inte påvisas att 
resursförluster (medlemmar av 
samma etniska grupp) kunde 

korreleras med utbrändhet. 

  


