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Förord	  

Författarna till studien har delat upp de två olika områdena som studien innefattar. Erika 

ansvarar för området Utbrändhet och Therese ansvarar för området Coping. Erika beskriver 

frågeställning 1 och 3 och Therese beskriver frågeställning 2 och 4. 	  

Sammanfattning	  

Att arbeta som sjuksköterska/distriktssköterska (SSK/DSK) innebär arbetsuppgifter som 

varierar mycket. Denna arbetsmiljö kan vara väldigt krävande och kan påverka SSK/DSK på 

ett negativt sätt vilket kan leda till fysisk och psykisk påverkan. Copingstrategier är hur 

personer hanterar krävande situationer, utan effektiva copingstrategier finns risk att personen 

drabbas av utbrändhet. Syftet med denna studie var att beskriva graden av skattad utbrändhet 

och vilka copingstrategier SSK/DSK använder sig av i sitt arbete inom hemsjukvården 

(HSV). Studien undersökte också om det fanns några skillnader gällande grad av utbrändhet 

och förekomst av copingstrategier beroende på vilket län SSK/DSK arbetade i samt om det 

fanns samband mellan copingstrategier och grad av utbrändhet hos SSK/DSK. Två 

standardiserade formulär användes i studien; Maslach Burnout Inventory (MBI) och Jalowice 

Coping Scale -60 (JCS). MBI mäter graden av utbrändhet relaterat till arbetsmiljö och JCS är 

ett formulär som mäter vilka copingstrategier som respondenten använder. 

Undersökningsgruppen till föreliggande studie var SSK/DSK inom hemsjukvården (HSV) i 

två län i Mellansverige. SSK/DSK skattade sig ha en medelmåttig grad av emotionell 

utmattning och en låg grad av depersonalisation samt en medelmåttlig grad i personlig 

prestation. Konfrontativ, optimistisk och självtillits coping var de mest använda 

copingstrategierna i båda länen. Skillnader framkom inte mellan de två länen men statistisk 

signifikanta resultat framkom i samband mellan använda copingstrategier och utbrändhet.  

Sammanfattning:	  SSK/DSK skattade sig har en medelmåttig grad av utbrändhet i två 

dimensioner, detta trots att de mest använda copingstrategierna fanns inom konfrontativ 

coping och visade sig ha samband med minskad grad av utbrändhet. Med de två 

undersökningsgrupperna som liknade varandra i bakgrundsdata och storlek framkom inga 

skillnader mellan de två länen. Statistiska signifikanta samband framkom mellan 

copingstrategierna; undvikande, lindrande, känslomässig, självtillit och dimensionerna inom 

utbrändhet. Sambanden visade ökad risk för utbrändhet. Detta styrker vikten av att använda 

passande copingstrategi för situationen.  

Nyckelord: Coping, distriktssköterskor, hemsjukvård, sjuksköterskor, utbrändhet.



 

Abstract	  

To work as a nurse or a district-nurse entails varied responsibilities. This work environment 

can take a toll on the nurse/district nurse, which can result in both physical and mental strain 

for the person. To use coping strategies is the way a person responds to demanding situations, 

and to use ineffective coping strategies can result in that a person experience burnout. The 

aim of the study was to describe the degree of burnout the nurses/district nurses experience as 

well as what coping strategies they use in their profession in homecare. The study also 

examined if there were any differences in the degree of burnout and coping strategies between 

the two counties included in the study, as well as relationships between coping and burnout. 

The Method used was two standardized questionnaires. Maslach Burnout Inventory (MBI) 

and the Jalowiec Coping Scale-60 (JCS). MBI measures the degree of burnout the participant 

experiences related to his/hers working environment. The JCS measures coping strategies the 

participant uses in a situation. The participants in the study were 56 nurses or district nurses 

working in district homecare in two counties in the middle of Sweden. The participants rated 

their degree of burnout to be average in emotional burnout, low in depersonalization and 

average in personal accomplishment. The most used coping strategies were in the subscales 

confrontational, optimistic and self-reliant. There were no differences in burnout and coping 

strategies between the two counties, however there were statistically significant correlations 

between coping strategies and burnout. 

As a conclusion, the nurses/district nurses reported average burnout in two dimensions 

although the most used coping strategy was in the subscale of confrontative coping. 

Confrontative coping showed relationships with a lowered risk of burnout. The two samples 

were very similar in background data sample size and no differences were found between the 

two counties. Statistically significant relations existed between the coping subscales: evasive, 

palliative, emotive, self-reliant and burnout. The relations showed an increased risk of 

burnout. This emphasizes the importance for suitable coping depending on the situation. 

Key words: Burnout, coping, district nurse, homecare, nurse. 
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1.	  Introduktion	  

Att arbeta som sjuksköterska/distriktssköterska (SSK/DSK) innebär arbetsuppgifter som 

varierar mycket. Inom hemsjukvården (HSV) krävs kunskap inom många olika områden som 

innefattar allt från omvårdnad, undervisning, behandling, uppföljning och utvärdering och 

utveckling hos patienten, information och nära kontakt med patienters anhöriga.1 Denna 

arbetsmiljö kan vara väldigt krävande och kan påverka SSK/DSK på ett negativt sätt vilket 

kan leda till fysisk och psykisk påverkan. Det är dock individuellt hur en person hanterar 

dessa arbetssituationer.2 Personlighet och yttre faktorer som till exempel stress kan 

tillsammans påverka en persons sårbarhet för utbrändhet. Med ett yrke som SSK/DSK är det 

fördelaktigt att använda sig av bra copingstrategier för att klara av de situationer arbetsmiljön 

innefattar.3, 4  

 

1.1	  Hemsjukvård	  

HSV innebär vård i hemmet till patienter som behöver vård en längre tid. HSV vänder sig till 

vuxna, alltså personer över 18 år.5 Patienter kan skrivas in i HSV när de är färdigbehandlade 

från sjukhuset eller när de inte kräver sjukhusbaserad omvårdnad. Patienter kan också 

remitteras direkt från primärvården efter att en bedömning gjorts att den enskilde kommer att 

behöva fortsatt vård i hemmiljö.6 HSV bedrivs under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) precis 

som all annan sjukvård. Enligt HSL kan både landsting och kommuner erbjuda vård i hemmet 

inom det aktuella landstinget/kommunen i form av HSV.7 Patienter inom HSV har behov av 

vård i varierande grad. HSV:s övergripande mål innefattar allt från att främja hälsa, att arbeta 

preventivt samt att bedriva palliativ vård.6 Palliativ vård inom HSV kräver ibland särskild 

medicinsk utrustning.8 Vården inom HSV innebär för SSK/DSK ett självständigt arbete där 

bedömningar och avancerad vård ska utföras i patientens hem. Det kan handla om allt från 

tekniskt avancerad vård till bemötande av anhöriga samt att vårda patienter i livets slutskede. 

Att arbeta i hemsjukvården som SSK/DSK innebär stress relaterat till arbetsmiljön.9-13 

Arbetsmiljön för SSK/DSK är i patienternas hem vilket gör att SSK/DSK kommer patienten 

nära inpå livet på en annan nivå än i en kontrollerad vårdmiljö och detta kan påverka 

personalen avsevärt.14 Det ställs idag höga krav inom sjukvården på engagemang och hjälp 

från personalen.6  
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1.2	  Utbrändhet	  

Psykologen Christina Maslach gjorde på 70-talet en omfattande intervjustudie med en grupp 

socialarbetare och hon fann liknande tillstånd hos personerna som hade ”gått över gränsen” i 

sitt engagemang i arbete med sina klienter. Många av personerna använde just ordet 

”burnout”. Maslach beskriver tre dimensioner av utbrändhet som har en avgörande roll hos 

personer som arbetar inom vården. Dessa dimensioner är emotionell utmattning, 

depersonalisation och nedsatt personlig prestation som kan förkomma hos personer som 

”arbetar med människor”.4, 15, 16 De höga kraven på personalen kan leda till att de känner sig 

emotionellt utmattade, som en form av emotionellt självförsvar. Emotionell utmattning 

innebär att personen har en känslomässig brist vilket kan beskrivas som att personen inte har 

något mer att ge, gnistan och engagemanget finns inte. Emotionell utmattning och emotionell 

överansträngning är grunden i utbrändhet. En annan aspekt i utbrändhet är depersonalisation 

som följs av nedsatt personlig prestation. Depersonalisation ger uttryck som bristande empati 

vilket yttrar sig som en negativ, kall och cynisk attityd gentemot patienterna. En person som 

drabbats av utbrändhet kan känna skuld och känna sig olycklig då han/hon kan uppleva sig 

som en dålig människa som är känslokall, otillräcklig och som en person som ingen tycker 

om. Personen som drabbats av utbrändhet upplever också sin arbetsprestation som negativ 

och har bristande självförtroende. Detta är alltså den nedsatta personliga prestationen som 

yttrar sig. Utbrändhet är en reaktion på den kroniska emotionella påfrestningen av att ha 

mycket att göra med personer som har problem och bekymmer.4, 15  

Psykisk ohälsa som är arbetsrelaterad är oftast resultatet av en långdragen 

process som medför både fysiska och psykiska problem. Denna process kan pågå i flera år 

och börjar ofta med trötthet och spänningstillstånd och smärtor i rörelseorganen till exempel 

ryggont. Senare i processen kommer ofta sömnstörning, bröstsmärtor, hjärtklappning, 

magproblem, yrsel, minnes- och koncentrationssvårigheter och tilltagande psykisk och fysisk 

utmattning. Många personer blir också nedstämda vilket medför att kriterierna för en 

depression ofta uppfylls. Ofta blir personen akut försämrad och i folkmun benämns det som 

att personen” gått in i väggen”.  Detta tillstånd har många olika beteckningar och den 

vanligaste är ”utbrändhet”.4 Begreppet utbrändhet har påvisats vara liknande med begreppet 

arbetsrelaterad stress. Det finns mycket forskning kring arbetsrelaterad stress som beskriver 

psykofysiologiska och beteendemässiga stressreaktioner som liknar utbrändhet. Utbrändhet 

kan betraktas som en konsekvens av en långdragen stressituation.17, 18 
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Utbrändhet är en svensk översättning av det amerikanska ordet ”burnout”. Socialstyrelsen 

rekommenderar att ”utbränd” inte används som en medicinsk term då diagnos sätts utan att 

”utmattningssyndrom” istället används för de tillstånd där depression inte utvecklats.4 I detta 

examensarbete kommer ”utbrändhet” att användas. Det finns likheter mellan symtombilden 

som beskrivs vid utbrändhet och en lätt eller måttlig depression. Emotionell utmattning och 

depersonalisation har samma symtom som oförmåga till engagemang och positiva affekter 

som är centrala symtom vid en depression. Nedsatt personlig prestation förekommer vid båda 

tillstånden. Det finns studier som visar att tillstånden är liknande varandra men inte identiska. 

Depression kan förekomma i ett sent skede i utbrändhetsprocessen.19-22 

I Sverige har det skett en kraftig ökning av sjukskrivningar och det finns delade 

meningar om vad som är orsaken till detta. Stora förändringar har skett inom arbetslivet med 

neddragningar, omorganisationer, ökad arbetsbörda och detta ses som en av orsakerna. Andra 

anser att förändrad attityd till arbete och sjukskrivning och förändrad prioritet mellan arbete 

och fritid har skett.4 En studie har visat att nedskärningar och ökad arbetsbelastning påverkar 

hälso- och sjukvårdspersonal negativt då deras grad av stress och utbrändhet ökar.23 

Olika människor har olika motståndskraft mot yttre påfrestningar, genetiska 

faktorer kan ha betydelse, uppväxtmiljö, självkänsla på sin förmåga att prestera bra 

arbetsresultat. Långtidssjukskrivna personer som drabbats av utbrändhet är ofta lojala och hårt 

arbetande och anses ofta vara mycket värdefulla på sin arbetsplats. Sambandet mellan 

arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är styrkt.17, 18 Förhållandena på arbetsplatsen är 

avgörande för utveckling av stressymtom.4 

Studier som har undersökt utbrändhet hos sjuksköterskor inom slutenvården har 

presenterat resultat som tyder på att hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress har 

samband med ökad sårbarhet för utbrändhet.24-27 SSK:s arbetsmiljö och grad av utbrändhet 

har samband med hur patienterna upplever vården SSK ger. Även SSK upplevde att deras 

arbetsmiljö påverkar deras arbetsprestation.28-30 Då arbetsbelastning har negativ inverkan på 

sjuksköterskans förmåga att klara av sin arbetssituation har aktiva copingstrategier visats ha 

starkast samband med minskad sårbarhet för utbrändhet.3,31 Studier har visat att passiv coping 

har en koppling till personer med hög grad av utbrändhet medan aktiv och konfrontativ 

coping är relaterat till låg grad av utbrändhet.32 
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1.3	  Coping	  

Coping är ett engelskt ord som används inom psykologin i samband med att benämna 

människors förmåga att klara av olika situationer på ett adekvat sätt.33, 34 Lazarus menar att 

coping är en process en människa går igenom, inte ett personlighetsdrag, och att coping är ett 

svar på händelser för att försöka förbättra eller emotionellt klara av situationer.35 Detta 

benämns att använda copingstrategier. Copingstrategier kan vara olika sätt personer hanterar 

svåra situationer. Det kan vara tillexempel genom att aktivt försöka lösa problemen, söka stöd 

hos vänner och anhöriga, prata om problemen, eller att undvika problemen och hoppas att det 

löser sig. Det finns många olika hanteringssätt och dessa delas oftast in i delskalor som till 

exempel konfrontativ coping som tar upp problemlösande copingstrategier.3, 31, 36 Ett brett 

ansvarsområde och dagliga påfrestningar är faktorer som kan påverka SSK/DSK psykiska 

välmående.35 Då alla människor har olika copingstrategier klarar personer av jobbiga 

situationer på olika sätt, detta kan även komma att påverka prestation och patientsäkerhet. Att 

dagligen ha en arbetsmiljö med sådant stort ansvar som SSK/DSK har krävs effektiva 

copingstrategier för att klara av det,34, 35, 37-39 då arbetsbelastning, patientkontakt och mycket 

beslutsfattande är en stor del av SSK/DSK dagliga arbete.24 Studier har visat att interventioner 

och utbildningar till SSK/DSK gällande copingstrategier och hantering av arbetsrelaterad 

stress kan vara av stort värde.40-42 

 

1.4	  Problemformulering	   	  

Att arbeta som SSK/DSK innebär arbetsuppgifter som ger en stor påfrestning på en daglig 

basis.12, 13 Det finns många studier på sambandet mellan SSK arbetsrelaterade stress inom 

slutenvården och hur stress är relaterat till risk för utbrändhet.25-27 Det finns också studier som 

undersökt copingstrategier hos SSK men även här inom slutenvården.12, 13 Det finns ett 

begränsat utbud av studier som gjorts på SSK/DSK inom HSV relaterat till utbrändhet och 

coping.2 De studier som hittats beträffande HSV tar upp bland annat palliativ vård och 

medicinsk utrustning i hemmet.8 En närmare inblick i hur SSK/DSK inom HSV skattar sig 

inom området utbrändhet relaterat till sin arbetsmiljö kan vara till fördel för SSK/DSK själva 

samt för deras ledning då SSK/DSK välmående kan påverka deras arbetsprestation, 

bemötande och patientsäkerhet.30, 33, 39 Studier har visat att SSK:s arbetsmiljö och grad av 

utbrändhet har samband med hur patienterna känner sig tillfredsställda med vården.28, 29 Att 

klarlägga hur SSK/DSK upplever sin arbetsmiljö kan ge ledningen möjlighet att fokusera på 

arbetssätt att förbättra eller underhålla eventuella styrkor hos personalgruppen vilket kan ha 
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stor betydelse för organisationens kvalitetssäkring. Som tidigare nämnt finns det studier som 

har visat att interventioner och utbildningar i hur SSK kan hantera sin arbetsmiljö och finna 

copingstrategier kan vara av stort värde då det resulterar i att SSK upplever sin arbetsmiljö 

bättre och att deras grad av utbrändhet minskar.40-42  

 

1.5	  Syfte	   	  

Syftet med denna studie var att beskriva graden av skattad utbrändhet och vilka 

copingstrategier SSK/DSK använder sig av i sitt arbete inom HSV. Studien undersökte också 

om det fanns några skillnader gällande grad av utbrändhet och förekomst av copingstrategier 

beroende på vilket län SSK/DSK arbetade i samt om det finns samband mellan 

copingstrategier och grad av utbrändhet hos SSK/DSK.  

	  

1.6	  Frågeställningar	  
1.Vilken grad av utbrändhet skattar sig SSK/DSK ha?	  

2.Vilka copingstrategier skattar SSK/DSK att de använder i sitt arbete?	  

3. Finns det skillnader i skattningar av utbrändhet och copingstrategier beroende på vilket län 

SSK/DSK arbetar i?	  

4. Framkommer det samband mellan SSK/DSK skattade grad av utbrändhet och 

copingstrategier?	  

2	  Metod	  

2.1	  Design	  

Studien har en kvantitativ ansats och författarna har valt en deskriptiv, komparativ och 

korrelativ design.43 

 	  

2.2	  Urvalsmetod	  

Författarna hade planerat att ha ett totalurval till studien, dock vet inte författarna om alla 

anställda i de fyra kommunerna blev tillfrågade. På grund av detta blev studiens urvalsmetod 

ett tillgänglighetsurval.43 Vidare beskrivning finns under rubriken 2.3. Anställda SSK/DSK 
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inom de fyra olika kommunernas HSV tillfrågades att delta studien. De anställda som 

tillfrågades var timvikarier, hel- och deltids anställda.  

	  

2.3	  Valda	  län	  och	  undersökningsgrupp	  

Deltagarna till studien kom från två län i Mellansverige. Länen har haft kommunal HSV olika 

länge. Län A bestod av 8 kommuner och län B bestod av 10 kommuner. Län A har haft 

kommunaliserad HSV sedan 1991 medan i län B blev HSV kommunaliserad i februari 2013. 

Författarna har på grund av praktiska skäl valt att använda sig utav två kommuner i respektive 

län till studien. Kommunerna såg ungefär likadana ut när det gäller befolkning och fördelning 

mellan tätort och glesbygd. En grupp med SSK/DSK inom HSV i Län A och en grupp 

SSK/DSK inom HSV i län B tillfrågades att delta i studien. I de två kommuner som valdes i 

Län A fanns det cirka 30 SSK/DSK anställda inom HSV medan i de två kommuner i Län B 

fanns det cirka 45 SSK/DSK anställda i HSV enligt uppgifter lämnade av vårdenhetscheferna 

i de fyra kommunerna. Timvikarierna inom valda län var svåra att få kontakt med då de utgick 

från en samordnare och de var inte direkt knutna till respektive arbetsplats, det är därför svårt 

att veta hur många timvikarier som blev tillfrågade.  

Totalt 72 respondenter delgavs båda formulären, 57 respondenter fyllde i och 

lämnade in formulären. Data efter internt bortfall bestod av 56 besvarade formulär. 

Svarsfrekvensen blev 79%. Mer ingående beskrivning av hantering av bortfall finns under 

rubrik 2.6.1. 

Statistisk signifikant skillnad framkom mellan länen gällande arbetstider. Län A 

hade fler SSK/DSK som arbetade dagtid än Län B och Län B hade fler som arbetade 

skiftarbete än Län A. Utöver det framkom inga statistiska signifikanta skillnader mellan länen 

(Tabell 1). 
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Tabell 1. Bakgrundsdata för undersökningsgruppen 

Bakgrundsdata n(%) Män Kvinnor Median Min  Max Chi-2-
värde/p-

värde 

z-
värde/p-

värde 
Kön         
    A  0 20      
    B  3 33      
Ålder        -0,53/0,599 

     A    44   26   61   
    B        49,5   27   62   
Arb år1        -1,61/0,106 

    A    3 0,4 26   
    B    3 0,2 26   
Tjänst2       2,74/0,255  
    Heltids arb         
    A 15(75)        
    B 20(56)        
    Deltids arb         
    A 4(20)        
    B 15(41,5)        
    Timanställd         
    A 1(5)        
    B 1(2,5)        
Arbetstider3       13,33/0,001  
     Dagtid4         
     A 11(55)        
     B 5(14)        
    Skift5         
    A 8(40)        
    B 31(86)        
    Natt6         
    A   1(5)        
    B   0(0)        
 n= Antal deltagare. Min,=Minsta angivna värde. Max=Högsta angivna värde. 1 Antal år som deltagaren arbetat på aktuell arbetsplats. 

 2 Anställning.3Vilka arbetstider arbetar deltagaren.4Endast dagtid. 5 två till tre skifts arbete. 6Endast nattarbete 

 

2.4	  Datainsamlingsmetod	  	  

I studien användes två standardiserade frågeformulär, ett formulär som mäter graden av 

utbrändhet relaterat till arbetsmiljö och ett formulär som undersöker vilka copingstrategier 

som SSK/DSK använder. Författarna ansvarade för ett varsitt formulär men de två formulären 

delades ut vid samma tillfälle till respondenterna. Ett missivbrev där studiens syfte och en 

förfrågan om SSK/DSK ville delta bifogades med formulären.  

Som komplettering till formulären fick deltagarna fylla i kön, ålder och hur många 

år de arbetat på aktuell arbetsplats. Deltagarna fick även uppge om de arbetade dagtid, natt 
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eller skift (en kombination av dag, kvälls och nattarbete) samt om de arbetade hel- eller deltid 

eller om de var timanställd. 

 

2.4.1	  Maslach	  Burnout	  Inventory	  

Formuläret Maslach Burnout Inventory (MBI) innehåller 22 frågor. Den svenska versionen 

som användes i föreliggande studie är översatt av Lennart Hallsten.44 Varje fråga besvaras på 

en skala som är numrerad från 0 till 6, där 0 är aldrig och 6 är varje dag. Respondenten ringar 

in den siffra som stämmer bäst överens med sin upplevelse. Formuläret mäter de tre 

dimensionerna av utbrändhet, emotionell utmattning (9 frågor), depersonalisation (5 frågor) 

och personlig prestation (8 frågor). Frågorna tar upp dessa tre dimensioner och hur ofta och 

när dessa känslor förekommer och när utbrändheten är svår respektive lindrig.  

MBI:s cut-off värden rangordnas i tre intervall; låg, medel och hög.  

Emotionell utmattning har cut-off värdena; låg ≤18, medel 19-26, hög ≥27. Depersonalisation; 

låg ≤5, medel 6-9, hög ≥10. Personlig prestation; låg ≥40, medel 39-34, hög≤	  33.  

En låg grad av utbrändhet visas i låga värden i dimensionerna emotionell utmattning och 

depersonalisation och högt värde i personlig prestation. Ett medelvärde på alla tre 

dimensioner indikerar för medelmåttlig grad av utbrändhet. En hög grad av utbrändhet visas i 

höga värden i de två dimensionerna emotionell utmattning och depersonalisation och lågt 

värde i dimensionen personlig prestation.15, 45 Validitet och reliabilitet är testat för det 

standardiserade frågeformuläret, Cronbach Alpha värden för de olika dimensionerna i 

formuläret varierar mellan 0,71-0,90.45 Liknande värden har framkommit i annan studie där 

Cronbach Alpha värdena var mellan 0,75-0,88.46 Studier har visat att MBI har hög reliabilitet, 

med stark tillförlitlighet och mäter grad av utbrändhet samt att MBI är ett lämpligt formulär 

att använda för att mäta grad av utbrändhet hos hälso- och sjukvårdspersonal. 46-48 Formuläret 

är väl etablerat i studier där graden av utbrändhet undersökts hos SSK inom många olika 

arbetsområden som till exempel slutenvård, akutsjukvård och geriatrik. 27, 31, 49-55 Följande 

Cronbach Alpha värden för föreliggande studie har framkommit; emotionell utmattning 0,82, 

depersonalisation 0,58 och personlig prestation 0,58. Cronbach alpha för hela formuläret är 

0,61.  
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2.4.2	  Jalowice	  Coping	  Scale-‐60	  

Formuläret Jalowice Coping Scale-60 (JCS) har 60 frågor med 4 svarsalternativ. Alternativen 

är; Aldrig använt 0, Sällan använt 1, Ibland använt 2, och Ofta använt 3. Respondenten ringar 

in den siffra som stämmer bäst överens med hur ofta respondenten har använt det nämnda 

påståendet för att hantera en påfrestning. Påståendena tar upp 8 delskalor av copingstrategier 

och varje delskala har ett visst antal frågor: Konfrontativ 10 frågor, Undvikande 13 frågor, 

Optimistisk 9 frågor, Fatalistisk 4 frågor, Känslomässig 5 frågor, Lindrande 7 frågor, 

Stödjande 5 frågor och Självtillit 7 frågor. Värdena från delskalorna adderas ihop och delas 

med antal frågor delskalan innefattar. 56 Formuläret avslutas med en öppen fråga som rör 

vilken situation respondenten har tänkt på då formuläret har fyllts i.  

Formuläret har tidigare använts i studier där copingstategier har undersökts på bland annat 

patientgrupper.36, 57 Validitet och reliabilitet har testat för det standardiserade frågeformuläret, 

Cronbach Alpha värdet ligger på 0.91 för hela formuläret.36 Cronbach Alpha för de olika 

delskalorna varierar mellan 0.64-0.90.36 För föreliggande studie ligger Cronbach Alpha värdet 

på 0,88.för hela skalan, För de olika delskalorna har följande Cronbach Alpha värden 

framkommit konfrontativ 0,79, undvikande 0,80, optimistisk 0,67, fatalistisk 0,40, 

känslomässig 0,56, palliativ 0,55, stödjande 0,35 och självtillit 0,27.  

	  

2.5	  Tillvägagångsätt	  

När PM godkändes skickades en förfrågan om ett rådgivande yttrande till etiska rådet på 

Högskolan i Gävle (HiG). Efter det rådgivande yttrandet från dem skickades tillståndsansökan 

till respektive verksamhetschef (VEC) i de fyra kommunerna där information om studien 

fanns med. Tillståndsansökan skickades till två kommuner i Län A och båda kommunerna 

godkände att studien genomfördes. I län B skickades tillståndsansökningar först till två 

kommuner som inte godkände studiens genomförande. Därför skickades nya 

tillståndsansökningar ut till två andra kommuner i Län B och de godkände studiens 

genomförande.  

Därefter påbörjades datainsamlingen i de fyra kommunerna där VEC godkänt 

studiens genomförande. Samtliga berörda VEC ansåg att det skulle bli svårt för författarna att 

besöka arbetsplatserna i samband med deras arbetsplatsträffar (APT). Detta på grund av 

arbetsplatsernas och SSK/DSK begränsade tid att ta emot författarna och på grund av studiens 
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begränsade tidsplan. Därför togs kontakt via både telefon och i form av att författarna besökte 

en del av arbetsplatserna personligen. Information om studien gavs muntligt samt skriftligt i 

missivbrevet som medföljde formulären.  

Åtta stycken arbetsplatser besöktes personligen av båda författarna samtidigt, närvarande 

SSK/DSK informerades och de i sin tur informerade sina kollegor. Resterande fyra stycken 

arbetsplatser tog författarna telefonkontakt med och formulären med medföljande missivbrev 

postades till dem på grund av praktiska skäl då dessa arbetsplatser geografiskt sätt var långt 

att åka till personligen av författarna. Med formulären skickades frankerade kuvert som 

deltagarna kunde skicka tillbaka ifyllda formulär i till författarna. Kontakt med ytterligare en 

arbetsplats togs via dess samordnare som informerade och delade ut missivbrev och formulär 

till de anställda SSK/DSK.  

Båda författarna gjorde sedan återbesök på de arbetsplatser de tidigare varit på 

och lämnat formulär till för att samla in ifyllda formulär. De arbetsplatser som fått formulären 

postade till sig skickade tillbaka ifyllda formulär i de frankerade kuverten. På grund av att alla 

SSK/DSK inte hunnit fylla i formulären gjordes påminnelse via telefonkontakt av författarna 

där författarna och SSK/DSK kom överens om att ifyllda formulär kunde hämtas vid 

ytterligare tillfälle. Detta medförde att författarna gjorde ytterligare återbesök på fem 

arbetsplatser då en stor del av utlämnade formulär inte blivit i fyllda. Cirka 20 formulär 

samlades in vid återbesöken.    

Båda författarna ansvarade för att telefonkontakter togs med VEC och 

arbetsplatserna inom de båda länen. Datainsamlingen utfördes under en tidsperiod på cirka 

åtta veckor totalt under februari, mars och april 2014.  

 

2.6	  Dataanalys	  

Statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 20 har 

använts. Allt datamaterial fördes in i SPSS för att sedan analyseras. Författarna analyserade 

först bakgrundsdata; ålder, kön, arbetstider och arbetserfarenhet som finns beskrivet under 

rubrik 2.3. Bakgrundsdata analyserades med Chi 2 test och Mann-Whitney U-test. All införd 

data kontrollerades i SPSS av båda författarna genom en kontroll att de införda värdena 

stämde. Även en kontroll gjordes i form av att författarna kontrollerade 10% av insamlade 

formulär att de överensstämde med infört datamaterial.43  

För frågeställningarna 1 och 2 har beskrivande statistik med medelvärde och 

standardavvikelse använts. För frågeställning 3 har jämförande analys använts för att se 
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eventuella skillnader hos deltagarna från de olika länen. Detta har gjorts med icke 

parametriska testet Mann Whitney U test. Frågeställning 4 har analyserats med Spearmans 

rho för att se eventuella samband mellan skattad grad utbrändhet och copingstrategier. 

Cronbach Alpha har används för att mäta den interna konsistensen för frågeformulären.43  

 

2.6.1	  Hantering	  av	  bortfall	  

För de frågor som respondenterna inte svarat på ersattes det med medelvärdessubstitution 

vilket är ett medelvärde av övriga ifyllda frågor i respektive delskala/dimension.36, 58 I MBI 

formuläret var det en fråga som sju respondenter inte svarat på som ersattes med 

medelvärdessubstition och på JCS-60 var det nio frågor från olika respondenter inom olika 

delskalor som behövde ersättas med ett medelvärde. En respondents formulär exkluderades ur 

studien då respondenten påbörjat formulären men avslutat och lämnat en kommentar på 

inlämnat formulär där en motivation till varför denne inte ville delta i studien fanns.  

 

2.7	  Forskningsetiska	  överväganden	  

Ansökan om ett rådgivande yttrande gällande studien skickades till forskningsetiska rådet vid 

HiG. Deltagarnas arbetsrelaterade välmående har analyserats i studien och därför har hänsyn 

till deras integritet tagits. Deltagarna fick ett missivbrev medföljande de två formulären där 

studiens syfte kortfattat beskrevs. Det framgick att medverkan i studien var frivillig och att 

datamaterialet behandlats konfidentiellt på det sättet att formulären kodas samt att de hålls 

inlåsta på HiG. Ifyllda formulär lades i medföljande kuvert som författarna sedan hämtade. 

Kodningen av formulären var till för att registrera antal utdelade och insamlade formulär, 

samt för att deltagarna skulle kunna välja att avsluta sin medverkan i studien efter att de 

lämnat in ifyllt formulär. Därför uppmanade författarna respondenterna att behålla 

missivbrevet där koden fanns så att de kunde uppge sin kod till författarna och dennes 

enskilda formulär kunde plockas bort ur studien om respondenten eventuellt beslutat att inte 

delta. Koden kunde inte kopplas till respondenten på något annat sätt, då författarna inte hade 

några uppgifter på vilken kod som tillhörde vilken respondent. Detta för att minimera att 

enskild person kan kopplas till ifyllda formulär och integriteten skyddas. Detta minskar även 

risken att någon obehörig kan få ut någon information från ifyllda formulär, då den enskilde 

inte kan spåras till formuläret. I missivbrevet fanns även tillvägagångssättet beskrivet för 

respondenterna och kontaktuppgifter till författarna och deras handledare.  Författarna har 
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ingen tidigare kunskap om ämnet som kunde påverka resultatet vid analysen eller via 

information som gavs till deltagarna som kan färga deras svar.43 

 

 

3	  Resultat	  

Resultatet har redovisats av de två författarna separat, detta för att belysa det individuella 

arbetet författarna har gjort. Redovisningen har gjorts i löpande text och med tabeller för 

överskådlighet. Resultatet presenteras nedan i den ordning frågeställningarna har ställts för att 

svara på studiens syfte. 
 

3.1	  Skattad	  grad	  av	  utbrändhet	  hos	  SSK/DSK	  

SSK/DSK skattade sig ha en medelmåttlig grad av emotionell utmattning och en låg grad av 

depersonalisation samt en medelmåttlig grad i personlig prestation (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Skattad grad av utbrändhet hos SSK/DSK 

 MBI Dimensioner n=56 m sd Min  Max 

Emotionell utmattning  20,2 8,6 3,0 37,0 
Depersonalisation  4,2 3,6 0 12,0 

Personlig prestation  34,6    4,3   22,0 44,0 
n=antal, m=medelvärde, sd=standard avvikelse, min=lägsta värde, max=högsta värde 

MBI:s cut-off värden rangordnas i tre intervall; låg, medel och hög.  

Emotionell utmattning har cut-off värdena; låg ≤18, medel 19-26, hög ≥27. Depersonalisation; låg ≤5, medel 6-9, hög ≥10. Personlig 

prestation; låg ≥40, medel 39-34, hög≤	  33.  

	  

3.2	  Skattade	  Copingstrategier	  hos	  SSK/DSK	  

SSK/DSK använde sig mest av copingstrategierna konfrontativ respektive optimistisk samt att 

de använde sig minst av copingstrategierna undvikande och känslomässig (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Skattade copingstrategier hos SSK/DSK 

 
JCS-60 Delskalor 

n=56 m sd Min  Max 

Konfrontativ         2,3 0,4 1,0 3,0 
Undvikande         0,8        0,4 0,1 1,9 
Optimistisk   2,0 0,5 0,7 2,8 
Fatalistisk   1,2 0,5 0,3 2,5 
Känslomässig   0,8 0,5 0,3        2,6 
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Lindrande   0,9 0,4 0,1 1,9 
Stödjande   1,5 0,4 0,7 3,0 
Självtillit   1,7 0,4 0,6 2,4 
n=antal, m=medelvärde, sd=standard avvikelse, Min=lägsta värde, Max=högsta värde. Skalans svarsalternativ är Svarsalternativ 0-Aldrig 

använt, 1-sällan använt, 2-ibland använt, 3-ofta använt. 
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3.3	  Skillnader	  mellan	  länen	  i	  skattad	  grad	  av	  utbrändhet	  och	  

copingstrategier	  

Det fanns inga statistiska signifikanta skillnader (p=≤0.05) mellan länen gällande skattad grad 

av utbrändhet och använda copingstrategier hos SSK/DSK (Tabell 4 och Tabell 5). 

 

Tabell 4. Skillnader i skattad utbrändhet mellan länen 

MBI Dimensioner n=56 M a M b z p-värde 
Emotionell utmattning  24,2  30,9 -1,46 0,143 

Depersonalisation  29,2 28,1 -0,23 0,816 

Personlig prestation  23,3 31,4 -1,79 0,074 

n=Antal deltagare, M=mean Rank a=län A, b=Län B 

MBI:s cut-off värden rangordnas i tre intervall; låg, medel och hög.  

Emotionell utmattning har cut-off värdena; låg ≤18, medel 19-26, hög ≥27. Depersonalisation; låg ≤5, medel 6-9, hög ≥10. Personlig 

prestation; låg ≥40, medel 39-34, hög≤	  33.  

 

Tabell 5. Skillnader i Copingstrategier mellan länen. 

 

JCS-60 Delskalor n=56  M, a M, b z p-värde 

Konfrontativ  22,9 31,6 -1,94 0,053 
Undvikande  30,3 27,5 -0,62 0,537 
Optimistisk  27,4 29,1 -0,38 0,705 
Fatalistisk  27,0 29,3 -0,52 0,602 
Känslomässig  32,2 26,4 -1,29 0,199 
Lindrande  30,6 27,3 -0,72 0,469 
Stödjande  31,9 26,6 -1,17 0,242 
Självtillit  26,0 29,9 -0,86 0,391 
n=Antal deltagare, M= mean Rank..a=Län A, b=Län B. Svarsalternativ 0-Aldrig använt, 1-sällan använt, 2-ibland använt, 3-ofta använt.  

 

3.4	  Samband	  mellan	  skattad	  grad	  av	  utbrändhet	  och	  copingstrategier	  

Samband mätt med Spearmans rho visar statistisk signifikans med p=≤0.05. Statistiska 

signifikanta samband visades mellan de tre olika dimensionerna i utbrändhet och 

copingstrategier. Dimensionen emotionell utmattning och copingstrategierna; undvikande, 

känslomässig, lindrande och självtillitscoping visade samband. Detta innebär att hög 

användning av dessa copingstrategier ger ökad risk för emotionell utmattning. Användande av 
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konfrontativ coping har istället ett negativt samband med dimensionen depersonalisation, 

denna sorts coping minskar risk för utbrändhet inom depersonalisation. Samband för ökad 

risk för utbrändhet inom depersonalisation fanns med känslomässig coping. Höga poäng på 

delskalorna lindrande och undvikande coping visade samband för ökar risk för utbrändhet 

inom dimensionen personlig prestation (Tabell 6). 

 

Tabell 6. Samband mellan skattad grad av utbrändhet och copingstrategier 
 

 Emotionell 
Korr/p-värde 

Depersonalisation 
Korr/p-värde 

Personlig prestation 
Korr/p-värde 

Konfrontativ 0,01/0,931 -0,38/0,004* 0,16/0,236 

Undvikande 0,43/0,001* 0,24/0,081 -0,39/0,003* 

Optimistisk 0,12/0,372 -0,19/0,157 0,04/0,754 

Fatalisistisk 0,22/0,106 0,08/0,537 0,16/0,231 

Känslomässig 0,37/0,006* 0,33/0,012* -0,24/0,073 

Lindrande 0,39/0,003* 0,14/0,312 -0,34/0,010* 

Stödjande 0,08/0,571 0,07/0,607 -0,04/0,767 

Självtillit 0,28/0,038* -0,07/0,627 -0,16/0,237 

*= p≤ 0,05 Korr=Korrelation MBI:s cut-off värden rangordnas i tre intervall; låg, medel och hög.  

Emotionell utmattning har cut-off värdena; låg ≤18, medel 19-26, hög ≥27. Depersonalisation; låg ≤5, medel 6-9, hög ≥10. Personlig 

prestation; låg ≥40, medel 39-34, hög≤	  33. JCS Svarsalternativ 0-Aldrig använt, 1-sällan använt, 2-ibland använt, 3-ofta använt. 

	  

4	  Diskussion	  

4.1	  Huvudresultat	  	  

SSK/DSK skattar sig ha en medelmåttlig grad av emotionell utmattning och en låg grad av 

depersonalisation samt en medelmåttlig grad i personlig prestation. Inga skillnader framkom 

mellan användandet av copingstrategier och utbrändhet mellan länen. De copingstrategier 

som SSK/DSK använde sig av mest var konfrontativ coping. Efter konfrontativ coping 

användes optimistiskt och självtillit oftast som copingstrategi.  Minst använda copingstrategi 

bland urvalet var undvikande och känslomässig coping. De statistiska signifikanta sambanden 

mellan copingstategier och utbrändhetsdimensioner visar att det fanns samband mellan hög 

användning av vissa copingstrategier och en ökad risk för utbrändhet.  Dessa strategier fanns i 

delskalorna: undvikande, lindrande, känslomässig och självtillitscoping. Känslomässig coping 

visade samband för ökad risk för utbrändhet inom två dimensioner. Det fanns också ett 
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samband för minskad risk för utbrändhet, det var mellan konfrontativ coping och 

depersonalization. 

 

4.2	  Resultatdiskussion	  

4.2.1	  Skattad	  grad	  av	  utbrändhet	  	  

MBI har använts i flertalet studier med SSK inom olika arbetsområden. Författarna till 

föreliggande studie har inte hittat någon studie där MBI använts för att studera graden av 

utbrändhet hos SSK/DSK inom HSV. SSK/DSK i föreliggande studie skattade ha en 

medelmåttlig grad av emotionell utmattning och personlig prestation samt en låg grad av 

depersonalisation. En studie med SSK som arbetar inom geriatrik visar resultatet att dessa 

SSK skattade sig ha en låg risk för utbrändhet inom alla tre dimensioner.55 I studie inom 

kommunal psykiatri har visat liknande resultat för utbrändhet som föreliggande studie.52 Detta 

kan antas bero på att SSK inom kommunal psykiatri arbetar på liknande sätt som SSK/DSK 

inom HSV med hembesök och nära kontakt med anhöriga. När MBI använts på SSK inom 

slutenvård har SSK skattat sig ha en hög risk för utbrändhet i dimensionen personlig 

prestation.27, 53 Inom HSV har SSK/DSK samma patientgrupp ofta en längre tid. Nära kontakt 

med patienter och konflikter med patienter har visats leda till arbetsrelaterad stress vilket kan 

leda till patientrelaterad utbrändhet.3 En annan studie visar att upplevelse av okontrollerbar 

arbetssituation har samband med depression och utbrändhet.20  

Resultatet av föreliggande studie som visar att SSK/SSK skattar sig ha en 

medelmåttlig grad av emotionell utmattning och personlig prestation kan vara en indikator på 

att de skulle kunna utveckla hög risk för utbrändhet. Det är svårt att säga vad som ligger till 

grund för SSK/DSK medelmåttliga grad av emotionell utmattning och personlig prestation. 

Det kan tänkas bero på hur SSK/DSK hanterar den arbetsrelaterade stressen eller hur de 

upplever stöd från respektive ledning och kollegor. Stöd från ledning och kollegor, resurser 

har en viktig roll i SSK arbete.9 En studie har visat att hög emotionell utmattning har samband 

med vad SSK får för stöd från ledning, hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress.2 En 

studie i slutenvården har SSK skattat sig ha en låg risk i dimensionen personlig prestation 

vilket betyder att dessa SSK upplever att de presterar bra på sitt arbete. Denna studie visade 

dock att SSK hade en medelmåttlig grad till hög av emotionell utmattning och medelmåttlig 

grad av depersonalisation,54 vilket kan tänkas bero på bristande stöd från ledning, hög 

arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. 
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Yttre faktorer som organisationsstruktur, stöd från kollegor, möjlighet till 

stödresurser, självsäkerhet och att känna sig kompetent har visat sig vara avgörande för en 

SSK i sitt arbete gällande beslutsfattningar.39 SSK/DSK inom HSV arbetar självständigt och 

behöver dagligen ta beslut och göra bedömningar gällande patienter och deras vård. 

SSK/DSK inom hemsjukvården arbetar med tekniskt avancerad vård och palliativ vård samt 

att de har kontinuerlig kontakt med patienternas anhöriga. Alla dessa faktorer påverkar 

SSK/DSK arbetsrelaterade stress.9-11 Inom HSV arbetar SSK/DSK i patienternas hem vilket 

kan påverka dem mycket.14 Detta är faktorer som kan ha påverkat föreliggande studies 

resultat och att SSK/DSK skattade sig ha en medmåttlig grad av emotionell utmattning och 

personlig prestation.  

Föreliggande studie har endast ett mättillfälle vilket gör det svårt att avgöra hur 

det reflekterar verkligheten då SSK/DSK:s grad av utbrändhet kan variera över tid. Studier 

har visat att interventioner där man arbetat mot utbrändhet har gett lyckade resultat men att 

dessa interventioner bör återupprepas för att ge ett långsiktigt resultat då man har sett att efter 

en intervention har goda resultat uppmätts men efter cirka 6 månader har denna effekt lagt sig 

och personalen har återigen hög stress och grad av utbrändhet.40, 41 En annan studie visar att 

utbildningsåtgärder bör erbjudas och uppmuntras till SSK för att de ska kunna finna 

copingstrategier att använda i sitt arbete och att detta kan minska SSK:s nivå av stress i sitt 

arbete.42  

 

4.2.2	  Copingstrategier	  

Att ta itu med problem och eventuella situationer direkt när de uppstår är konfrontativ 

coping59 denna copingstrategi är den mest använda i föreliggande studie. Denna typ av 

problemfokuserad coping har visats varit den mest använda copingen även i andra studier som 

undersökt coping och samband med sjukdom och stressiga situationer.59, 60 Denna typ av 

coping är viktig att besitta i ett yrke som SSK/DSK då yrket innebär dagliga situationer som 

kräver problemlösning och svåra händelser.35 Då coping inte är ett personlighetsdrag utan 

något som kan utvecklas34 kan det diskuteras om SSK/DSK i föreliggande studie har 

utvecklat dessa copingstrategier för att klara av arbetet, eller klarar av arbetet för dessa 

strategier redan användes av personerna. Det har visats att interventioner för att utveckla 

effektiva copingstrategier har positiv inverkan på personalens välmående40 vilket även skulle 

kunna tyda på att personalen kan utveckla effektiva copingstrategier som ett svar till deras 

arbetssituation. 
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En annan aspekt kan vara att personalen trivs så pass bra på sin arbetsplats att 

det är en skyddande faktor som bidrar till att personalen klarar av svåra situationer lättare.61 

Något som kan tyda på att SSK/DSK i föreliggande studie trivs på sin arbetsplats är att deras 

mediantid på arbetsplatsen är relativ lång. Studier har tagit upp att SSK ofta slutar inom ett år 

på arbetsplatser där de inte trivs.61  

Utöver konfrontativ coping var optimistisk och självtillit de mest använda 

copingstrategier, dessa strategier står för av att tänka optimistiskt angående upplevd situation 

respektive att förlita på sina egna förmågor.59 Dessa tre copingstrategier har visats mest 

använda i olika studier som tittat på copingstrategier och t.ex. sjukdomar som hjärtinfarkt och 

njurtransplantrade60, 62 och hur svenskar hanterar stressamma situationer.59 Lazarus har 

presenterat att detta är ett västerländskt drag att hantera situationer på ett problemlösande sätt 

snarare än känslomässigt.63 Vilket även föreliggande studie visar, men olika copingstrategier 

är inte lika effektiva i alla situationer.63 

 

4.2.3	  Skillnader	  mellan	  länen	  i	  skattad	  grad	  av	  utbrändhet	  och	  

copingstrategier	  

Inga statistiska signifikanta skillnader framkom mellan länen i skattad grad av utbrändhet och 

användandet av copingstrategier. Det fanns endast en statistisk signifikant skillnad mellan 

länen i bakgrundsdata vilket tyder på att undersökningsgrupperna är i stort sett lika. Detta kan 

ligga till grund till att det inte framkom några skillnader mellan länen i skattad grad av 

utbrändhet och copingstrategier. I föreliggande studie fanns en statistisk signifikant skillnad 

mellan länen gällande arbetstider då det i Län A var fler som arbetade dagtid än i Län B där 

fler arbetade skift men det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i skattad grad av 

utbrändhet eller använda copingstrategier. Av detta resultat kan det antas att det inte har 

någon större betydelse om SSK/DSK arbetar dagtid eller skiftarbete utan att dessa SSK/DSK 

skattar sig lika gällande grad av utbrändhet och använder samma typ av copingstrategier. En 

studie har visat att hälso-och sjukvårdspersonal som arbetar dagtid och skift skattar sig ha en 

högre grad av stress än de som endast arbetar nattskift.23 I föreliggande studie var det endast 

en respondent i Län A som arbetade endast nattskift. Hade fler respondenter arbetat endast 

nattskift kanske statistisk signifikanta resultat framkommit i skattad grad av utbrändhet och 

copingstrategier. En annan studie visar att kvinnor ofta har en hög grad av emotionell 

utmattning medan män har en hög grad av depersonalisation.64 Undersökningsgrupperna i 
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föreliggande studie bestod totalt av tre män. Hade det varit fler män med i föreliggande studie 

kanske dimensionen depersonalisation visat högre värde.  

 Län A och Län B har som tidigare nämnt haft HSV kommunaliserad olika länge 

då Län A:s HSV varit i kommunen sedan 1991 och Län B:s HSV blev kommunaliserad 2013. 

Detta verkar inte ha påverkat resultatet av föreliggande studie då det inte fanns några 

skillnader mellan länen. Det har visat sig i andra studier att organisationsförändringar 

påverkar grad av utbrändhet hos SSK.23, 65, 66 

 

4.2.4	  	  Samband	  mellan	  skattad	  grad	  av	  utbrändhet	  och	  

copingstrategier	  

Det fanns statistiska signifikanta resultat för samband mellan coping strategier och 

dimensioner i skattningen för utbrändhet. Det framkom att den coping strategin som visade 

samband för minskad risk för utbrändhet var konfrontativ coping, detta inom personlig 

prestations dimensionen. Denna copingstrategi har även påvisats i andra studier vara en av de 

mest använda i olika situationer som kan vara påfrestande, till exempel i samband med 

sjukdom och stress.59, 60 Lindrande coping påvisar samband inom två utbrändhets 

dimensioner, hög grad av lindrande coping ökar risk för utbrändhet inom personlig prestation 

och den emotionella utbrändheten. Detta kan eventuellt ha att göra med att den lindrande 

copingen innebär strategier som till exempel att sova, eller hoppas på förbättring, att inte oroa 

sig, 56 som är undvikande beteende angående problemen. Att undvika eventuella problem en 

längre period kan vara påfrestande i ett känslomässigt hänseende om problemen är möjliga att 

lösa.63 Vilket skulle kunna vara anledningen till det visade sambandet till högre risk inom 

emotionell utmattning. Studier där SSK/DSK som arbetar med väldigt sjuka patienter har 

visat att dessa SSK upplever ökad känslomässig påfrestning.67 SSK/DSK som ständigt möter 

tunga svåra situationer dagligen kan det kanske bli en del av vardagen och nått som inte 

bearbetas. Vikten av att bearbeta tunga/svåra situationer har tagits upp bland personal som 

arbetar med palliativ vård inom slutenvård.40, 68  

De copingstrategierna som visar samband med ökad risk för utbrändhet i aktuell 

studie är den undvikande, känslomässig och lindrande och självtillits copingen som påvisar 

samband med utbrändhets dimensionerna, däremot så betyder inte det att dessa 

copingstrategier är mindre effektiva i alla avseenden. Vid svår sjukdom kan till exempel 

känslomässig coping vara mer effektiv sätt att hantera situationen.62, 63  
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4.3	  Metoddiskussion	  

Studiens design var beskrivande gällande frågeställning 1 och 2 samt bakgrundsdata. 

Komparativ design användes i frågeställning 3 och korrelativ design användes i frågeställning 

4. Icke parametriska dataanalys valdes till studiens alla frågeställningar, testen som användes 

var Mann Whitney U test och Spearmans rho, dessa är passande för mindre urvalsgrupper43 

vilket föreliggande studie hade. Den valda metoden för studien var en empirisk 

tvärsnittsstudie. Studien hade en kvantitativ ansats vilket var lämpligt då syftet var att 

undersöka på gruppnivå hur SSK/DSK skattar sin grad av utbrändhet relaterat till deras 

arbetsmiljö och vilka copingstrategier de använde. Samt att se om det fanns några skillnader 

eller samband mellan skattad grad av utbrändhet och copingstrategier hos SSK/DSK.  

Inklusionskriterier för att delta i studien var att respondenten skulle vara SSK/DSK inom 

kommunens HSV. Författarna hade från början tänkt använda ett totalurval till studien men 

tyvärr kunde inte alla anställda tillfrågas på arbetsplatserna då det var problematiskt att få tag 

i alla SSK/DSK. Då författarna inte kunde träffa samtliga anställda på de besökta 

arbetsplatserna kan det alltså antas att en del SSK/DSK inte blev tillfrågade eller informerade, 

som till exempel timvikarier, nattpersonal och poolanställda. Nackdel med denna urvalsmetod 

är att den inte håller samma trovärdighet som ett slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt urval 

kan ge ett mer pålitligt resultat som är lättare att föras över till den generella populationen.   

Författarna till föreliggande studie valde att genomföra studien i två län i 

Mellansverige, detta på grund av att dessa två län hade haft kommunaliserad HSV olika länge. 

Detta gav möjlighet att undersöka om det fanns några skillnader mellan länen gällande skattad 

grad av utbrändhet och copingstrategier. De fyra olika kommunerna som godkände studien 

hade ungefär lika många anställda vilket gjorde att undersökningsgrupperna blev ungefär lika 

stora. Undersökningsgrupperna var lika gällande bakgrunddata. 

Studien innefattade två standardiserade formulär som datainsamlingsmetod, 

fördel med att använda standardiserade formulär som är väletablerade gör att reliabiliteten är 

testade och att formulären har använts i studier som haft liknande undersökningsgrupper.43, 57 

Att använda standardiserade formulär minskar även risken att författarna kan påverka och 

”styra” datainsamlingen med egna åsikter.43 Det finns dock även begränsningar gällande 

studier med formulär som datainsamlingsmetod då det kan ge snedvridna resultat då 

respondenterna kan svara utifrån hur det önskar att det var istället för att egentligen uppge hur 

verkligheten ser ut.43 Detta är aspekter som författarna hade i åtanke när de valde 

datainsamlingsmetod.  
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Båda formulären har i tidigare studier visat sig ha hög reliabilitet. 45, 47 MBI har 

testats på sjukvårdspersonal samt utvecklats för hälso- och sjukvårdspersonal.45 JCS har 

använts i studier med olika undersökningsgrupper som till exempel SSK och 

patientgrupper.57, 60 De valda formulären hade båda sämre Cronbach Alpha värden i 

föreliggande studie än vad tidigare studier visat, dock varierade Cronbach Alpha värdena 

mellan de olika dimensionerna/delskalorna med likhet till hur de varierat i andra studier där 

samma formulär använts.23, 46, 60, 69 En faktor som kan ha påverkat Cronbach Alpha värdena i 

föreliggande studie kan vara den begränsade undersökningsgruppen. En svensk studie som 

använt JCS har diskuterat att en del av delskalorna eventuellt mäter samma aspekter och att 

detta kan vara en anledning till de lägre Cronbach Alpha värdena inom en del av delskalorna. 

Denna studie tog också upp att delskalorna med färre frågor uppvisade lägre Cronbach Alpha 

värden.59. Studier har visat att MBI är ett bra formulär för att mäta graden av utbrändhet hos 

hälso- och sjukvårdspersonal.48, 49  

Gällande MBI var det sju respondenter i föreliggande studie som inte besvarade 

fråga 20 i MBI formuläret, detta tror författarna kunde bero på att frågan var dåligt formulerad 

och lätt kunde tolkas på olika sätt. Fråga 20 löd ”jag känner mig som om jag löpt linan 

ut”. Detta påstående kan säkert tolkas olika av olika respondenter, samt att om respondenten 

inte har svenska som första språk kan frågan vara svårtolkad. Översättningen av formuläret är 

från 1983 och språket kan vara föråldrat, vilket kan ha gjort att många respondenter inte 

besvarat frågan. Detta väcker även en fundering om de andra respondenterna som har besvarat 

frågan valde att fylla i ett värde utan att lägga någon större tanke/värdering i frågan. 

Författarna tycker att de själva skulle granskat frågorna noggrannare innan 

datainsamlingen påbörjades. Gällande JCS borde den öppna frågan som finns i slutet av 

formuläret introducerats innan deltagarna började fylla i formuläret så att deltagarna redan 

innan de börjat fylla i hade fått tanken väckt att de skulle tänka på en specifik situation. På 

grund av detta svarade många respondenter rent allmänt, då flertalet angav ”allmän 

arbetssituation” som situation de haft i tanken då de besvarade formuläret samt att många 

respondenter inte angett något alls på denna fråga. 

Svarsfrekvensen i studien var relativ hög men på grund av begränsningar i 

tidsplanen för föreliggande studie kunde inte fler kommuner i länen kontaktas vilket 

föranledde till den begränsade urvalsstorleken. Bortfallet var lika stort i båda 

undersökningsgrupperna detta trots att Län A hade färre personliga besök av författarna på 

arbetsplatserna än Län B. De frågor som inte besvarats i formulären ersattes med 

medelvärdessubstitution.  En närmare bortfallsanalys kunde inte göras då kunskap om de 
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SSK/DSK som valt att inte besvara formulären inte fanns. Bakgrundsdata om dessa 

SSK/DSK:s hade varit till nytta då en fullständig bortfallsanalys hade kunnat göras. 

Författarna tror att det befintliga bortfallet av icke ifyllda formulär kan representera de 

tillfrågades ovilja att delta i studien samt att det kan reflektera den höga arbetsbelastningen de 

anställda har då flera SSK/DSK uppgav att de gärna hade velat delta i studien men att de på 

grund av tidsbrist inte hunnit fylla i formulären. Detta gjorde att författarna valde att göra ett 

flertal återbesök på en del arbetsplatser för att SSK/DSK skulle hinna fylla i formulären vilket 

även resulterade i minskat bortfall. Hade tidsplanen för studien haft mer utrymme hade 

kanske fler ifyllda formulär kunnat samlas in då SSK/DSK fått mera tid på sig att fylla i 

formulären. 

Då föreliggande studie hade låga Cronbach Alpha värden i en del av 

delskalorna/dimensionerna, att en fråga var dåligt formulerad i MBI och den begränsade 

undersökningsgruppen samt att författarna inte kan antyda om urvalet representerar den 

generella populationen begränsar alla dessa faktorer möjligheten att kunna göra en 

generalisering utifrån studiens resultat. Detta betyder att föreliggande studies resultat ska 

tolkas med viss försiktighet.43 

 

4.4	  Kliniska	  implikationer	  för	  omvårdnad	  

SSK/DSK har en stor och betydande roll i HSV då deras arbete består av självständigt arbete 

med beslutsfattande gällande och egna bedömningar gällande patienter. SSK/DSK inom HSV 

arbetar även med tekniskt avancerad vård och palliativ vård samt att de har kontakt med 

patienternas anhöriga. Alla dessa faktorer skapar arbetsrelaterad stress.9-11 Att känna sig trygg 

i sin roll och kunna hantera alla möjliga olika situationer är då mycket viktigt för den enskilde 

SSK/DSK.20 Vården blir allt mer avancerad i hemmen hos de multisjuka patienterna och det 

krävs mycket kunskaper hos SSK/DSK.8 Att kunna hantera arbetsrelaterad stress dagligen i 

sitt arbete är en mycket viktig egenskap i arbetet som SSK.25-27 För att sådana situationer ska 

kunna bemästras krävs det att SSK/DSK har adekvata copingstrategier.3, 31 SSK:s välmående 

och hur de upplever sin arbetsmiljö kan påverka patientsäkerheten samt att SSK:s grad av 

utbrändhet har samband med hur patienterna upplever sig tillfredsställda med vården som 

ges.29 Resultat från många studier har visat att SSK:s grad av utbrändhet blir lägre om det 

finns stöd från ledning och kollegor, att det finns stödresurser, bra stöd för omvårdnad och 

goda relationer mellan läkare och SSK samt god bemanning.2, 9, 29, 39 Studier har även visat att 

stödgrupper och interventioner/utbildningar där SSK får möjlighet till stöd och chansen att 
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utvecklas samt finna copingstrategier som kan hjälpa dem att hantera arbetsrelaterad stress.40-

42 Föreliggande studie ger ledningen för HSV möjlighet att se att SSK/DSK skattar sig ha en 

medelmåttlig risk för utbrändhet inom två dimensioner vilket är en indikator på att SSK/DSK 

har en arbetsmiljö som påverkar dem emotionellt och påverkar deras personliga prestation. 

Ledningen för HSV skulle kunna undersöka detta närmare och se vilka faktorer som 

SSK/DSK upplever som påfrestande i deras arbetsmiljö. Detta kanske skulle ge en möjlighet 

för stöd och utbildningar till SSK/DSK och hindra dem från att drabbas av utbrändhet. En 

studie har visat att personal som trivs på sin arbetsplats är en skyddande faktor som gör att de 

klarar av att hantera svåra situationer.61 

 

4.5	  Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  

Föreliggande studie ger möjligheter att undersöka dessa två områden närmare med SSK/DSK 

inom HSV. Vidare forskning är nödvändig där ett större urval och andra frågeställningar 

skulle vara av värde. Det skulle vara intressant att undersöka om SSK/DSK inom HSV som 

tidigare har fått stöd eller utbildning inom de två olika områdena och om detta har skulle ha 

någon inverkan på resultatet av skattad grad av utbrändhet och copingstrategier. Det skulle 

vara av värde och intressant att veta om någon av undersöksgrupperna i föreliggande studie 

arbetat med stresshantering, stödgrupper eller liknande på deras arbetsplats och om detta gett 

någon effekt på föreliggande studies resultat.  

Kvalitativa studier inom områdena skulle också vara av värde då det skulle ge 

en djupare bild av hur SSK/DSK upplever sin arbetsmiljö och vilka faktorer som de upplever 

vara avgörande för att kunna hantera den arbetsrelaterade stress som arbetet medför. En 

intervjustudie skulle kunna ge en närmare bild av hur SSK/DSK upplever deras arbetsmiljö 

med bemanning, relationer med kollegor och stöd från deras ledning.  

 

4.6	  Slutsats	  

SSK/DSK skattade sig har en medelmåttig grad av utbrändhet i två dimensioner, detta trots att 

de mest använda copingstrategierna fanns inom konfrontativ coping och visade sig ha 

samband med minskad grad av utbrändhet. Med de två undersökningsgrupperna som liknade 

varandra i bakgrundsdata och storlek framkom inga skillnader mellan de två länen. Statistiska 

signifikanta samband framkom mellan copingstrategierna; undvikande, lindrande, 

känslomässig, självtillit och dimensionerna inom utbrändhet. Sambanden visade ökad risk för 

utbrändhet. Detta styrker vikten av att använda passande copingstrategi för situationen.  
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