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Tidigare forskning har påvisat en signifikant positiv korrelation mellan 
empati och utbrändhet bland personal inom omvårdnadsrelaterade yrken. 
Utbrändhet anses överlag vara ett problem inom alla yrken. Läraryrket kan 
medföra omtanke om elever samt ansvarstagande och ses ibland som ett 
mycket stressfyllt arbete. Syftet med denna studie var att undersöka om 
lärares empatiska förmågor går att utpeka som relevanta faktorer vid 
predicering av utbrändhet. Studien uppmätte empatisk förmåga med 
enkätfrågor ur Pers Q och nyttjade det validerade instrumentet MBI-GS för 
att mäta den självupplevda graden av utbrändhet. I motsats till tidigare 
forskning visade denna studie på signifikanta, negativa samband mellan 
empatifaktorerna och graden av upplevd utbrändhet. Studien hade en 
kvantitativ ansats och omfattade 137 respondenter med ett lågt internt 
bortfall. 
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Inledning 
 
Ginott (1971) menar att en lärare är det primära elementet i ett klassrum bland studenter och 
att det är denna lärare som via sin personliga närvaro skapar och bestämmer över det rådande 
klimatet. Lärarens sinnesstämning och humör är av högsta vikt för just klassrummets klimat. 
En lärare har därmed makten att antingen skapa en positiv och lärande miljö eller en negativ 
och oinspirerande miljö för sina studerande. 

Enligt socialstyrelsen (2003) har det sedan 1997 skett en dramatisk ökning av 
långtidssjukskrivningar i Sverige och fyra femtedelar av alla dessa beror på sjukdomar som i 
viss utsträckning är stressrelaterade. Den psykiska ohälsan tycks speciellt gälla kontaktyrken 
såsom hälso- och sjukvård samt skolverksamhet. Orsakerna till bland annat utbrändhet och de 
höga svenska sjukskrivningssiffrorna har livligt diskuterats i Sverige. Diskussionen handlar 
främst om utbrändhet som en effekt av utarbetning, men även till viss del som ett resultat av 
långvarigt nedsatt hälsa. Det har även uppstått debatter angående de allt högre sjuktalen där en 
del arbetsgivare menat att de sjuka prioriterat familj och fritid på arbetsplatsens bekostnad. 
Ytterligare orsaker till sjukskrivningarna anses vara förändrade attityder till själva 
sjukskrivningarna och individernas minskande engagemang för deras arbete. Omvända 
debatter, där arbetstagare bortser från eget ansvar genom att lägga skuld på arbetet och 
arbetsgivaren tenderar vara lika vanliga i media. Arbetstagaren ser då den ökade 
arbetsbelastningen och omorganisationerna som de största orsakerna (Socialstyrelsen, 2003). 
Dessa antaganden förde oss in på tankar att studera empatiska faktorers eventuella betydelse 
för lärares upplevda utbrändhet oavsett vilken direkt upplevelse av stress lärarna känner. 
Kaufmann och Kaufmann (2005, s.96) skriver ”Gradvis har man kartlagt att utbrändhet är ett 

problem inom alla yrken och att arbetsstress inte är den enda orsaken till detta förhållande”. 
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Detta var en av orsakerna till att uppsatsens författare valde att titta närmare på lärares 
empatiska förmågor och utbrändhet. Utifrån detta perspektiv utfördes två separata 
pilotstudier, (Björkskog, 2007; Oinas, 2007), bland fyra högskolelärare. Dessa pilotstudier 
visade att det fanns skillnader i omtanke, ansvarskänsla och social förmåga bland lärarna i 
relation till deras upplevelse av sitt yrke. Annat som visade sig i dessa kvalitativa pilotstudier 
var att ansvarskänslan tenderade variera mellan lärare, möjligtvis beroende av hur läraren 
uppfattar sin egen yrkesroll och de uppgifter som ingår. Kontentan av pilotstudierna pekade 
på att lärarna ansåg sig befinna sig i en maktposition i förhållande till sina studenter och själva 
till stor del ansåg sig ha huvudansvaret för studenternas med- och motgångar inom 
utbildningens kontext. Ytterligare en bidragande aspekt som vi ansåg vara av värde för en 
fortsatt undersökning var att en del av de tillfrågade lärarna inom dessa pilotstudier påtalade 
att studenternas resultat i de flesta fallen var direkt avhängt den egna insatsen som läraren 
bidragit med. Forskningsresultat visar däremot på ett omvänt scenario då studenter ibland 
tenderar att förskjuta ansvaret för sina egna studieframgångar till deras lärare (Matthews, 
1999). 
 
 
Läraryrket - Vad som kan ingå i lärarens yrkesroll 
 
Enligt Friedman (2003), orienterar sig en lärare oftast mellan två olika miljöer inom sitt yrke. 
I den ena situationen befinner sig läraren i klassrummet och i den andra i skolans 
organisatoriska kontext. I klassrummets miljö förväntas lärarens roll vara synonymt med att 
undervisa och besitta kunskaper omkring ämnet denne lär ut. Läraren hanterar även formella 
och informella belägenheter som uppstår mellan denne och studenterna. De primära 
uppgifterna i lärarens yrkesroll kan ses som att bistå i ett lärande samt att få till stånd 
förändringar i själva lärandet hos studenterna i den mån detta bedöms som nödvändigt.  
Läraren skall även vara flexibel i sin undervisning för att därmed motivera till ett positivt 
lärande. Utöver detta bör läraren medverka till att nära goda sociala relationer mellan 
studenter och den befintliga skolmiljön. De sociala relationerna kan även handla om 
disciplinärenden och att studenterna genom lärarens klara direktiv lär sig ett korrekt 
uppförande i klassrummet. På den organisatoriska nivån bör läraren söka nya influenser 
genom att aktivt engagera sig i skolans organisatoriska uppgifter. Läraren kan då vara aktiv i 
beslutsfattandet som rör skolfrågor och bestämmelser, arbeta för att framkalla bättre relationer 
mellan sina kollegor och lära sig orientera sig i den ofta snårlika organisatoriska labyrinten. 
Enligt Friedman kan läraren genom detta förfarande medverka till att skapa en positiv, trygg 
och stödjande miljö som är till nytta för alla lärare i sitt arbete. 

Lärarprofessionen har dock förändrats efter 1980-talet och denna förändring fortsätter 
kontinuerligt anser Friedman (2003). Lärarens tidigare individualistiska yrkesutövning har 
förändrats till ett mer kollektivistiskt och innebär större inslag av gemensam yrkesutövning 
bland lärarna. Lärarens tidigare stora fokus på klassrumskontexten har till stor del expanderats 
till att gälla hela skolan som kontext för yrkesutövningen. Lärarens nya utvidgade roll i 
skolans miljö innebär också att dennes möjligheter till påverkan över studenternas lärande har 
ökat. 
 
 
Olika perspektiv på begreppet utbrändhet 
 
Beteckningen ”burnout” introducerades på 1970-talet och översattes i Sverige till 
”utbrändhet”. Det engelska ordet burnout tenderar att associera till en sorts urladdning hos en 
individ exempelvis som då ett batteri laddats ur. Den svenska översättningen utbrändhet 
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tenderar däremot att associera till något som kan upplevas som slutgiltigt skadat det vill säga 
utbränt. Därför bedömer också socialstyrelsen den svenska översättningen som mindre 
lämplig som medicinsk term och använder istället termen utmattningssyndrom. De 
undersökningar som genomförts på utbrändhet har rört individer som varit verksamma inom 
arbetslivet och de frågeformulär (MBI et cetera) som utarbetats för mätning av utbrändheten 
uttrycker detta likaså. Socialstyrelsen anser därför att dessa formulär är mindre lämpliga för 
kliniska studier (Socialstyrelsen, 2003). Författarna av denna undersökning mäter dock 
yrkesverksamma individer och kommer också att använda sig av den svenska 
originalöversättningen. 

Då utbrändhet inte är någon formell diagnos i vare sig DSM-IV, (American Psychological 
Association, 2000) eller ICD 10, (WHO, 2001) har vissa otydligheter uppstått vad gäller urval 
av mätverktyg och definition av begreppet i relation till denna studie. Dock har vår samlade 
kunskap i området resulterat i att vi intagit en mer liknande definition av fenomenet med den 
som förespråkas av Maslach och Jackson (1981) samt Friedman (2003), där såväl 
psykologiska som fysiologiska symptom anses vara relevanta. 

Christina Maslach har identifierat tre olika dimensioner av utbrändhet bland människor som 
arbetar inom kontaktyrken. Utbrändhet har då definierats som ett symptom av emotionell 
utmattning. Ytterligare dimensioner rör tillfällen då yrkesarbetande människor subjektivt 
upplever en försämring av den egna arbetsprestationen samt att det från personalens sida äger 
rum ett empatibortfall gentemot patienterna (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996). Ett exempel 
på hur detta skulle kunna se ut i olika vårdsituationer: den första dimensionen handlar om att 
en människa känner en emotionell utmattning och detta fenomen drabbar ofta personal inom 
sjukvården som riskerar att drabbas av utbrändhet. Personal inom sjukvården utvecklar även 
ibland en cynisk attityd och inställning gentemot de patienter de behandlar och personalen 
orkar därmed inte upprätthålla den stödjande (eng. supportive) roll som förväntas av dem 
inom yrket. Den andra dimensionen handlar de tillfällen då sjukvårdspersonal tenderar att 
avindividualisera (eng. deindividuate) och objektifiera (eng. depersonalization) de patienter de 
har ansvaret för och sjukvårdspersonalens empati gentemot sina patienter minskar. Detta 
förfarande används av sjukvårdspersonal främst för att minska de egna spänningarna som 
ibland uppstår vid krävande krissituationer då personalen upplever alltför starka emotionella 
känslor som de inte alltid lyckas hantera. Den tredje dimensionen rör de tillfällen då 
sjukvårdspersonal utvärderar sig själva och sin arbetsinsats negativt (Maslach & Jackson, 
1981). 

Med utbrändhet inom arbetet åsyftas det faktum att de utlösande faktorerna till individens 
situation går att finna bland dennes arbetsuppgifter, arbetsrutiner, arbetsmiljö men att det även 
kan vara beroende av återkopplingskvaliteten från arbetarens överordnade (De Lange, Taris, 
Kompier, Houtman, & Bongers, 2004). Pines och Keinan (2005) samt Kalimo, Pahkin, 
Mutanen och Toppinen-Tanner (2003) har tagit upp definitioner av utbrändhet som reaktion 
på kronisk arbetsstress där kraven i arbetet varit den främst avgörande faktorn. Vettor och 
Kosinski (2000) menar att personligheten hos individer spelar en stor roll vid utbrändhet. 
Individer med en viss slags personlighet tenderar att ha en mindre sårbarhet för att drabbas av 
utbrändhet. Dessa individer tycks även ha en benägenhet att i mindre utsträckning än 
genomsnittspersonen engagera sig emotionellt i sitt arbete. Mykletun och Mykletun (1999) 
betonar vikten av hur mycket en lärares upplevelse av sin yrkeskompetens betyder vid 
diskussioner omkring utbrändhet. Mykletun et al. fann att en låg upplevelse av den egna 
yrkeskompetensen bland lärare ofta resulterade i utbrändhet. Yrkeskompetensen inkluderade 
lärarens upplevelse av den egna förmågan att kontrollera samt utföra de uppgifter som 
förväntades av själva yrkesrollen. Denna förmåga var främst viktig då läraren hanterade sin 
stressnivå och ju större känsla av kompetens desto lägre grad av stress tenderade individerna 
att uppleva. Mykletun et al. pekar dock på att det som oftast leder till en lärares tidiga uttåg ur 
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sin yrkesutövning är just lärarens syn på den egna kompetensnivån samt hur denne individ 
lyckas hantera de uppgifter som ingår i yrkesrollen. 

Demerouti, Bakker, Nachreiner, och Schaufeli har i sin forskning om sjuksköterskor i 
Tyskland funnit att sjuksköterskornas arbete är mycket emotionellt krävande och rikt på 
stressorer. Sjuksköterskor måste fortlöpande i sitt arbete konfronteras med sina patienters 
problem, lidande och behov. Flera studier visar också på att utbrändhet bland sjuksköterskor 
korrelerar positivt med den tid och omtanke de lägger ner på sin patientomvårdnad. Det har 
även upptäckts positiva korrelationer mellan sjuksköterskornas utbrändhet och de intensiva 
emotionella krav som deras patienter ställer på sjuksköterskorna (Demerouti, Bakker, 
Nachreiner, & Schaufeli, 2000). 

Sadovich (2005) definierar Work excitement som individens personliga entusiasm och 
tillgivenhet till sitt arbete i sin undersökning om relationer mellan Work excitment och 
utbrändhet bland sjuksköterskor. Sadovich undersökningar visar på att utbrändhet är mycket 
vanligt bland sjuksköterskor samt att dessa till följd av utbrändheten ofta lämnar sitt arbete.  
Sadovich (2005) menar att en hög grad av utbrändhet leder till en försämrad arbetsvilja och 
försämrade arbetsprestationer för de sjuksköterskor som drabbas. Sjuksköterskans arbetsstress 
förhöjs kraftigt samt att dennes patienter visar allt större missnöje med sköterskans 
arbetsprestationer. 

Det finns olika åsikter kring att brinna för sitt arbete och uppkomsten av utbrändhet. Vissa 
menar att en person måste brinna för något för att riskera att bli utbränd (Pines & Nunes, 
2003) medan andra säger att det inte förhåller sig på det sättet utan menar att hög nöjsamhet i 
sitt arbete minskar risken för utbrändhet (Tsigilis, Koustelios, & Togia, 2004). Dock kan en 
perfektionistisk inställning till arbete vara till nackdel och öka individens emotionella 
utmattning (Mitchelson & Burns, 1998). Perfektionism är en benämning på önskan att allt 
skall vara korrekt, ett tillstånd där individen tenderar att ha höga krav på sig och det denne 
åtagit sig att göra. Detta tillstånd leder till att individen upplever sig oförmögen att uppnå 
målet, och detta kan leda till ångest och frustration för individen enligt Cambridge advanced 

learner’s dictionary (2005). Däremot utgör perfektionism, som möjlig följd av ett brinnande 
intresse, en ökad riskfaktor för utbrändhet. Forskning har även visat att faktorer kan fungera 
både som skyddande mot och som förstärkande av känslan av utbrändhet. Salanova, Pieró och 
Schaufeli (2002) har pekat på att en hög känsla av kontroll i yrket kan fungera som en buffert 
för höga arbetskrav. På detta sätt har inte graden av utbrändhet ökat i relation till ökande 
arbetskrav. En individs motivation och tankar om arbetet och olika projekt i samband med 
detta har också visats relevant för graden av utbrändhet som upplevts. Mindre negativa tankar 
om arbetet har gett lägre grad utbrändhetsupplevelse (Salmela-Aro, Näätänen, & Nurmi, 
2004). Samtidigt som en känsla av kontroll visat sig vara ett skydd mot upplevelse av 
utbrändhet så har en hög intern kontrollplacering uppvisats öka risken för utbrändhet (Kalbers 
& Fogarty, 2005). Pines och Keinan (2005) har fört en diskussion om att företag och 
arbetsgivare bör satsa på att få arbetstagaren att känna mening och sammanhang i sitt arbete. 
Denna ansats skall enligt Pines och Keinan kunna minska risken för utbrändhet på ett billigt 
och effektivt sätt, istället för att med dyra medel söka finna en begränsning till arbetsstressen. 

Enligt Ito och Brotheridge (2003) är relationen mellan personliga resurser och 
arbetsbelastning komplext sammansatt. Friedman (2003) menar att en variation av self-

efficacy kan benämnas samspels efficacy som är mycket relevant i sammanhanget när det 
kommer till den mer personliga delen av utbrändhet. Med begreppet self-efficacy menas den 
egna tilliten till sin förmåga att klara av situationer och uppgifter med ett önskat resultat. Om 
en individ har en hög self-efficacy har denne en stark tro till sig själv (Kowalski & Westen, 
2004). Self-efficacy är en attityd, där det mycket väl kan uppstå skillnader mellan det 
självupplevda, andras upplevelser och det reella (Salanova et al. 2002). Interpersonal-relations 
efficacy syftar, till skillnad från self-efficacy, på den tilltro individen har till att relationer, 
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kopplingar mellan olika personer, tenderar att lyckas och vara positiva, alternativt misslyckas 
och vara negativa för den enskilde individen (Friedman & Schustack, 2002). 

Att arbeta hårdare för att bli mer nöjd med sin situation kan resultera i lägre känsla av 
utbrändhet och minskad stress. Ökad arbetsfrekvens i sig är dock starkt relaterad med ökad 
emotionell utmattning. Avgörande i varje enskilt scenario är således valet av copingstrategi 
och anledningen till valet av denna, i relation med andra aktiva copingstrategier (Ito & 
Brotheridge, 2003). Begreppet coping innebär att man använder någon eller några verktyg 
eller strategier för att hantera en eller flera problematiska situationer. När valet av en 
copingstrategi inte leder till att lösa problemet, malaptiv coping, leder detta i de flesta fall till 
ökad frustration och stress, i motsats till målet att minska de samma (Ito & Brotheridge, 
2003). Stress är benämningen på upplevelsen av att de krav som ställs och upplevs är högre 
än de resurser individen har att tillgå. En form av frustration över situationen där obalans 
mellan förutsättningar och resultatkrav blir kännbar (Ogden, 2004). Att arbeta hårdare för att 
bli mer nöjd med sin insats kan inte ensamt ses som, en vare sig ökad eller minskad, risk för 
utbrändhetsupplevelser. 

Viss diskussion och forskning har förekommit kring ämnet utbrändhet, där studier av 
”läckaget” mellan arbete och hem legat i fokus (Leiter & Durup, 1996). Leiter och Durup 
menar att såväl negativa som positiva förändringar i arbetslivet uppvisat en tendens att följa 
med individen till de privata relationerna och vice versa. I en något mindre utsträckning har 
forskning även pekat på en relation mellan å ena sidan arbetsrelaterad utbrändhet och å andra 
sidan utbrändhet orsakad av relationer (Pines & Nunes, 2003). Utbrändhet inom en relation 
har åsyftat det fenomen som uppstått vid bristfälligt fungerande relationer mellan individen 
och dennes signifikanta andra, exempelvis äkta hälft alternativt närmsta familj och släkt. 
Upplevelserna har i dessa fall blivit liknande de som vid utbrändhet inom arbetet, exempelvis 
huvudvärk, aptitstörningar, ryggont, ökad nervositet samt ökad emotionell utmattning (Pines 
& Nunes, 2003). En dåligt fungerande arbetssituation kan påverka den privata relationen 
arbetstagaren har negativt (Pines & Nunes, 2003) samtidigt som det omvända också gäller, 
det vill säga en dåligt privat relation kan påverka arbetssituationen negativt (Leiter & Durup, 
1996). Relationen mellan de två sfärerna har visat sig mycket relevant då många som sökt 
vård för arbetsrelaterad utbrändhet i själva verket visat sig lida av relationsutbrändhet eller 
vice versa. Tillika påverkas båda sfärerna positivt av behandling inom endast en av dessa, 
oavsett vilken (Pines & Nunes, 2003). Detta stödjer resonemanget att det finns en likhet och 
en koppling mellan ”burn out”, som främst anses vara den arbetsrelaterade diagnosdelen i en 
utbrändhetsprocess, och ”compassion fatique”, som däremot används i samband med 
utbrändhet inom relationer (Myers, 2005, p. 493). Med detta vill Myers peka på att känslor 
har betydelse för människans beteende, då känslor anses följa individer i varierande styrka 
under tidsperioder oavsett arena byten. Det finns ett samband mellan krav i arbetet, socialt 
stöd från överordnade samt graden av känslomässig utmattning (De Lange, Taris, Kompier, 
Houtman, & Bongers, 2004). Vidare så kan relationen mellan hög psykologisk belastning i 
arbetet och minskad tid för återhämtning och tid för privata göromål resultera i en ökad känsla 
av emotionell utmattning (Janssen, Peeters, de Jonge, Houkes, & Tummers, 2004). I 
Mykletun och Mykletun (1999) kan utläsas att de som haft mer tid för privatlivet genom 
deltidsarbete har upplevt mindre grad av negativa verkningar av hård belastning och stress i 
arbetet än de som arbetat heltid. Detta kan visa att balans mellan arbete och fritid, tid för 
återhämtning, kan vara avgörande för att undvika utbrändhet. Salmela-Aro et al., (2004) har 
visat att attityd och inställning spelat en stor roll i upplevelsen av utbrändhet, beaktat i detta 
sammanhang att attityder och inställningar varit och är faktorer som tenderar vara mer eller 
mindre stabila över tid (Friedman & Schustack, 2002). Dessa faktorer kan således mycket väl 
aktiveras i den privata relationen, för att senare verka även på arbetsplatsen och på individens 
uppfattning av situationen (Kowalski & Westen, 2004). 
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Tillstånden utbrändhet och stress omfattar en fysisk, mental och emotionell utmattning hos 
den drabbade. Utbrändhetstillståndet skiljer sig dock från stresstillståndet genom att 
individens dysfunktionalitet är tillfällig vid stress medan den är långvarig vid utbrändhet 
(Brill, 1984). Vid en fysisk utmattning kan en individ känna en kronisk trötthet och brist på 
energi. Mental utmattning handlar oftast om att en individ har en negativ attityd till sin 
omgivning, sitt arbete och sig själv. En emotionell utmattning kan ofta vara en realitet då 
individen känner en total uppgivenhet och hjälplöshet Pines och Keinan (2005). Pines och 
Keinan har upptäckt att utbrändhet kan utvecklas då en individ upplever en maktlöshet och 
brist på kontroll över händelser som berör denne. En individ bör få känna att det finns 
möjligheter till kontroll och meningsfullhet i sitt liv samt att denne når sina personligt 
uppsatta mål och lyckas med att utföra ett arbete som betyder något för individen. Pines och 
Keinan har upptäckt ett negativt samband mellan utbrändhet och stress och en individs 
subjektiva uppfattning av arbetstillfredsställelse. Desto högre tillfredsställelse individen 
känner för sitt arbete, desto mindre risk för ohälsa och vice versa. 

Vid utbrändhet kan en individ vara emotionellt utmattad och ha en kraftigt reducerad 
prestationsförmåga. Långvariga stressituationer kan över tid utvecklas till utbrändhet (Glass, 
McNight, & Valdimarsdottir, 1993). Forskning (Vettor & Kosinski Jr., 2000; Fernet, Guay, & 
Senécal, 2004) kring utbrändhet har kretsat runt hypotesen att utbrändhet orsakas av olika 
faktorer, bland annat stress, som stått i relation till individens arbete. Andra faktorer som har 
betraktats som relevanta var såväl krav från arbetsgivare men även från individens närmiljö 
och samhället i stort, som personliga inställningar och attityder. Arbetsrelaterad stress har 
konstaterats som en viktig faktor för uppkomsten av utbrändhet (Vettor & Kosinski Jr., 2000). 
Stressen kan eventuellt orsakas av individens förmåga, alternativt oförmåga, att anpassa sig 
till förändrade krav inom ramen för sitt yrkesutövande (Fernet et al. 2004). Resultatet av detta 
blir således att stress, oavsett hur denna uppkommer kan ses som en betydande orsak till att 
utbrändhet uppstår. Stress leder även till en biologisk och kemisk anpassning i kroppen 
(McEwen, 2003; McEwen & Wingfield, 2003). När stressen blivit allt för långvarig utan 
möjlighet till återhämtning har detta resulterat i allostatic load, ett tillstånd som på sikt leder 
till att vissa beståndsdelar av kroppen bryt ned. Detta fenomen kan påverka många kroppsliga 
funktioner, allt från immunförsvar till benstomme, som ett direkt resultat av utbrändhet. 
 
 
Olika perspektiv på begreppet empati 
 
Inom The Big Five återges de vanligaste och mest framgångsrika områden som psykologer 
och forskare runt om i världen tittat på när det gäller att mäta och kartlägga viktiga 
personlighetsdrag. Namnet The Big Five kommer främst av den orsak att det konstaterats att 
det finns fem grundläggande personlighetsdrag som är intressanta för den samlade bilden av 
en individs personlighet. Vissa drag är mer eller mindre ärftliga men beror på signaler i 
hjärnan och kan därför, genom träning och påverkan, förändras i olika riktningar över tid. De 
fem beståndsdelarna i The Big Five avser förklara hur utåtriktad (eng. extraversion) en person 
är, vilken social kompetens (eng. agreeableness) individen är beskaffad med, hur ansvarsfull 
(eng. conscientiousness) personen är, vilken känslomässig stabilitet (eng. neuroticism) 
individen uppvisar och slutligen hur stor öppenhet för förändringar (eng. openness) som 
uppvisas av personen. Den andra och den tredje beståndsdelen, det vill säga social kompetens 
och ansvarsfullhet, utgör det som främst anses vara de mest avgörande faktorerna för hur 
empatisk vi uppfattar någon annan individ eller oss själva (Cronlund, 2003). 

Empati beskrivs av Zhou, Valiente och Eisenberg (2003) som ett universellt tillstånd då 
individer förmår att uppleva andra individers känslotillstånd, vilket är den definition som 
också vi kommer att använda oss av i denna studie. Zhou et al. anser att empati motiverar 
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individer till att hjälpa andra individer samt att empati ofta resulterar i en önskan hos en 
individ att hjälpa andra medmänniskor. Enligt Hoffman (2000) definieras empati med 
utgångspunkt i en emotionell synvinkel då en individ befinner sig i ett tillstånd och har 
förmågan att uppfatta en annan individs känslor. Empatin handlar oftast om känslor såsom oro 
och sympati hos den individ som upplever sin medmänniskas känslotillstånd. Deutsch och 
Madle (1975) beskriver empati som ett kognitivt fenomen då individen besitter en förmåga till 
att uppmärksamma samt förstå en annan individs tanke- och känslovärld. Enligt Eisenberg 
och Strayer (1987) handlar begreppet empati om när en individ upplever en annan individs 
affektiva/emotionella eller psykologiska tillstånd och detta inkluderar både de emotionella 
och de kognitiva tillstånden som ses interagera med varandra. Individen uppfattas såväl 
emotionellt som kognitivt ha en förmåga till att uppleva en annan individs känslor samt även 
uppmärksamma, förstå och dela dessa känslor med andra. 

Enligt Håkansson (2006) betyder ett subjektperspektiv en hel del då begreppet empati 
diskuteras. En individ tenderar känna mer empati för en annan person då den förstnämnda 
identifierar sig med den andra personen och ser denne som ett subjekt istället för att se denna 
person som ett objekt. Individen som känner empati för en annan person kan då sägas placera 
sig själv ”i den andra personens skor”. Enligt Håkansson (2003) betyder kontexten mycket för 
graden av empati och en negativt upplevd situation anses då väcka större grad av empati hos 
en individ än en positivt upplevd situation. Kontentan är att ett subjektperspektiv och 
situationen som individer befinner sig i tillsammans medverkar till att framkalla empati hos 
individer. 
 
 
Skillnader mellan empati och sympati? 
 
Stepien och Baernstein (2006) skriver att en del författare anser att det inte finns någon 
skillnad mellan begreppen empati och sympati. Sympatibegreppet anses då vara synonymt 
med den emotionella komponenten i empatibegreppet. Det kan exempelvis handla om att 
föreställa sig en annan persons känslor samt att kunna dela en annan persons upplevelser och 
känslor. En del författare och forskare anser dock att det finns skillnader mellan begreppen 
eftersom det kan innebära nackdelar inom vården för såväl personal som patienter. Det kan 
exempelvis handla om en läkare som känner sympati för sin patient och delar dennes lidande 
och att detta förfarande leder till mindre objektivitet samt att läkaren kan drabbas av 
emotionell utmattning. Empatibegreppet anses inte störa objektiviteten hos läkaren utan har 
endast positiv effekt på interaktionerna mellan läkare och patient (Stepien & Baernstein, 
2006). 
 
 
Ansvarskänsla 
 
Då empati består av två för oss (i undersökningen) relevanta faktorer ur femfaktorteorin, 
social kompetens och ansvarsfullhet behöver vi närmare behandla begreppet ansvar och hur 
detta uppkommer. Enligt Kjellström (2005) är olika kunskaper nödvändiga för ett 
ansvarstagande och en individ måste veta vad, hur och varför denne skall utföra något för att 
därmed kunna ta ett ansvar. Kjellström menar att Johansson i sin avhandling beskriver 
begreppet ansvar som ett slags redskap som individer brukar sig av för att begripliggöra sin 
värld. Ansvarstagandet kan sägas bli till både som en följd av en individs svar på egna krav 
och på de krav som ställs av andra. Det är i själva responderandet och svarandet i olika 
sammanhang och i förhållande till andra individer som ansvaret formas. Johansson anser att 
ansvarstagandet kan ses som ett förhållningssätt och ett svarande inåt mot individens samvete 
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samt utåt mot omgivningens krav på denna individ. Utvecklingspsykologiska teorier betonar i 
sin tur den psykologiska friheten och i vilken utsträckning en individ har de psykologiska 
förmågorna som är nödvändiga för att ha och ta ett ansvar för något. Ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv på ansvarsbegreppet belyser att individer förstår det som 
äger rum i deras kontext olika samt att dessa individer skapar mening utifrån sina egna 
erfarenheter på olika sätt och detta resulterar i att ansvar också förstås olika samt att vitt skilda 
ansvarstaganden blir ett faktum. Individens förmåga till ansvarstagande ökar med åldern och 
denna förmåga förfinas och utvecklas ytterligare i interaktionen med andra individer 
(Kjellström, 2005). 

Kjellström menar att Gilligan i sina teorier pekar på att ansvarsbegreppet konstrueras på 
vissa sätt. En individs förmåga att väga in sina egna såväl som andras behov påverkar själva 
ansvarets omfattning. Enligt Gilligan kopplas ansvar till en individs förmåga till omsorg och 
synen på ansvar hos individer förmodas följa en utvecklingssekvens i tre steg. I steg ett ses 
individer som verktyg för att tillfredsställa de egna behoven. I steg två känner individen 
omsorg om andra personer och det individen skall göra är nu avskiljt från det personen själv 
vill göra. I steg tre ifrågasätter individen skäligheten av att sätta andra personers behov i 
fokus. Det som individen såg som egennyttigt vid stadium två ses nu ur ett nytt perspektiv. 
Enligt Gilligan ses nu individen vara sann mot sig själv. Ansvarstagandet och omsorgen 
inkluderar i detta tredje stadium såväl individen själv och andra personer. Individen utför 
handlingar som är bäst för både sig själv och andra och detta ansvarstagande bygger just på att 
de egna besluten också är bra för de andra individerna. Enligt Gilligan blir individen en sorts 
moralisk agent (Kjellström, 2005). 

Sett till Kegans teorier om utveckling äger individens sätt att skapa sin mening rum utifrån 
olika psykologiska ramar. Detta resulterar i att en individs sätt att ta ansvar för något bygger 
på hur just dessa psykologiska ramar ser ut. Kegans subjekt – objekt teori förklarar hur en 
individs ordnande av de egna erfarenheterna kan se ut och vad som därmed är möjligt att ta 
ansvar för. Kegan menar att det finns en inre logik i hur individen organiserar sina 
erfarenheter och objekt ses som de delarna som en individ kan begrunda över samt också vara 
ansvarig för. Subjekten är de delarna av en individs erfarenhetsorganisation som hon också är 
sammanfogad med samt också inbäddad i. Individen har sålunda inte några möjligheter till att 
ta ansvar för det som ses som subjekt i hennes medvetande. Subjekten ses som osynliga för 
individen och objekten som synliga. Subjekt är något en individ är och objekt är något en 
individ har. Enligt Kegan är det signifikativt för dagens västerländska samhällen att de många 
mentala kraven som ställs på individerna föga övergår deras reella psykologiska förmågor. En 
huvudpart av den vuxna populationen klarar därmed inte av vissa former av ansvarstagande. 
Kjellström (2005). 

Enligt Kjellström menar Kroese att merparten av alla individer vill ta ansvar för sitt eget liv 
bara de vet hur de skall göra det. Kroese anser då att ett ansvarstagande i detta fall innebär att 
kunna svara och det kan exempelvis betyda att kunna svara på stressfaktorer. Kroese anser det 
vara mycket viktigt att individen har en förmåga att svara an på just stress och genom ett 
ansvarstagande utvecklar individen sitt aktiva förhållningssätt och sig själv som människa. 
Individen får genom detta agerande en känsla av kontroll och upplever därmed mindre stress. 
Även Olsson menar i sin diskursanalys av offentliga statliga utredningar att individer som inte 
klarar av ett ansvarstagande riskerar att drabbas av stress och ohälsa. Enligt Olsson drabbas 
speciellt kvinnor av den stressrelaterade ohälsan eftersom dessa i hög grad attribueras ett 
ansvar för sin egen samt andras hälsa genom exempelvis en vårdande roll som kvinnor tar på 
sig och anvisas (Kjellström, 2005). 
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie var att undersöka om en individs empatiska förmågor går att utpeka 
som relevanta faktorer vid predicering av utbrändhet bland lärare. Med prediktion åsyftar vi 
inom ramen för denna studie huruvida vi kan uppfatta signifikanta korrelationer mellan de 
begrepp som mäts, men även om det finns tydliga indikationer på att korrelationer skulle 
kunna föreligga. Om sådana korrelationer och samband visar sig vara föreliggande innebär en 
prediktion att vi teoretiskt sätt skulle kunna mäta endast en eller två faktorer för att utifrån 
dessa resultat uttala oss om hur de övriga faktorerna troligtvis är beskaffade. Vi utgår i 
undersökningen från tre inbördes närliggande frågor. 
 
1) Går det att upptäcka några samband mellan resultatet av mätning av empatiska faktorer och 
en utbrändhetsinventering i samma respondentgrupp? En hypotes är att det finns ett positivt 
samband mellan utbrändhet och empatiska faktorer i likhet med tidigare undersökningar bland 
vårdpersonal. 
 
2) Är det möjligt att uttala sig om utbrändhet bland svenska lärare genom att mäta deras 
empatiska förmågor? 
 
3) Finns det några skillnader mellan grupperna män och kvinnor avseende empatiska faktorer 
och utbrändhet? En hypotes är att kvinnor uppvisar högre grad av empatisk förmåga. 
 
En viktig aspekt med denna undersökning är att försöka förebygga framtida utbrändhet bland 
lärare i Sverige genom att öka kännedomen om dessa variablers eventuella samband. I det fall 
denna undersökning lokaliserar tendenser till utbrändhet eller att en faktisk utbrändhet går att 
upptäcka bland lärare har vi förhoppningar om att kunna bidraga till att nödvändiga åtgärder 
vidtas inom lärarutbildnings- och fortbildningskontexter för att försöka förebygga risken för 
utbrändheten. 
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Tvåhundratio enkäter delades ut till lärare på 8 olika skolor i Mellansverige.  Av dessa skolor 
var 5 grundskolor och 2 var Komvuxskolor och en gymnasieskola. I denna studie omfattar 
begreppet lärare såväl behöriga som obehöriga lärare. Ingen ersättning utgick för deltagande i 
undersökningen. Av dessa 210 enkäter blev 137 besvarade vilket resulterade i en 
svarsfrekvens på 65.2% jämt fördelat mellan de 8 skolorna. 

Åldersmässigt spänner respondentgruppen mellan åldrarna 25 till 73 år, genomsnittsåldern 
på respondenterna var 45.6 år fördelat på 59 män och 77 kvinnor. Respondenterna har eller 
hade arbetat inom sitt yrke mellan fem månader och 40 år. Den genomsnittliga 
anställningstiden var cirka 14.5 år. Av respondenterna hade 94.9% minst en grundläggande 
utbildning vid universitet/högskola och 4.4% redovisade en lägre utbildningsgrad. Av 
respondenterna var det 0.7% som ej besvarade frågan om utbildningsnivå. Bland gruppen män 
hade 89.8% en grundläggande utbildning vid universitet/högskola. Bland gruppen kvinnor 
fördelades motsvarande statistik genom att 94.8% uppgav att de hade en grundläggande 
utbildning vid universitet/högskola. Av gruppen män hade 6.8% en gymnasieutbildning och 
kvinnornas fördelning var 2.6%. De respondenter som hade deklarerat sig ha en 
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forskarutbildning fördelades sig på 3.4% av männen och 2.6% av kvinnorna. Den totala 
statistiken för de forskarutbildade i undersökningen var 2.9%. 
 
 
Material 
 
Studien utformades som en kvantitativ enkätundersökning. Undersökningens material bestod 
av enkäter som, i pappersform, distribueras till de deltagande. Enkäten bestod av tre delar 
utöver det inledande missivbrevet, två skattningsformulär där respondenten markerade på en 
svarsskala vilket svarsalternativ som denne bäst ansåg överensstämma med den egna 
uppfattningen. Dessa skalor avsåg mäta upplevd utbrändhetsgrad samt graden av omtanke om 

andra och social förmåga som empatiska faktorer hos respondenterna. Enkäten inleddes i del 
ett med bakgrundfrågor om respondenternas ålder där de själva fick skriva in denna om de så 
önskade. Nästa fråga behandlade respondenternas tjänstgöringstid inom läraryrket och de fick 
själva skriva in denna tidsperiod i antal år. Under nästföljande fråga skrev de in sin 
könstillhörighet. Därefter fick de möjligheten att kryssa i sitt civilstånd och alternativen var 
som följer: ensamstående, särbo, sambo och gift. Respondenterna fick sedan efter eget val 
redovisa vilken utbildning de har och de kunde välja bland alternativen: gymnasieutbildning, 
grundutbildning inom universitet/högskola, forskarutbildning och eller annat där de själva 
kunde beskriva utbildningsgraden. Den sista frågan i del ett handlade om vilken 
huvudinriktning respondenterna har inom sin utbildning och de redovisade då sitt eget 
huvudämne inom läraryrket. 

Enkätens första skattningsformulär är en svensk översättning utifrån Maslach Burnout 
Inventory (MBI-GS) (Maslach, Jackson & Leiter, 1996; Söderfeldt, 1997). Översättningen i sin 
helhet är hämtad ifrån en större undersökning av svenska advokaters arbetssituation (Mesick 
& Näsström 2005). Detta test, MBI-GS, som mäter grad av upplevd utbrändhet, acceptabelt 
till bra Cronbachs alphavärde för den interna konsistensen varierande mellan .62 till .96, (se 
exempelvis Ito & Brotheridge, 2003; Mitchelson & Burns, 1998; Kalimo et al., 2003), valdes 
främst av den anledningen att den är utprövad under en längre tid och visat sig vara av god 
validitet och direkt överförbar till vår egen studie. I vår undersökning kom 
utbrändhetsindexet, MBI-GS verktyget att bestå av 16 frågor, där fråga 3, 4, 6, 7, 8 och 15 är 
inverterade. Ett exempel på fråga inom detta index var ”Att arbeta en hel dag är verkligen 
påfrestande för mig”. Detta index uppvisade ett starkt Cronbachs alphavärde (α = .87 vid n = 
130). Denna skala är uppbyggd med en sjugradig svarsskala som spänner mellan 0 till 6. 
Enligt Söderfeldt (1997) förklarades att det amerikanska ordet recipients kan översättas med 
klienter eller motsvarande, då det enligt amerikansk språkvetenskap framgår att det ingår flera 
kategorier i begreppet recipients vilket är det ursprungliga ordet för objekt i frågorna. Det kan 
vara allt ifrån kunder och mottagare till patienter. Utifrån denna förklaring kan Mesick och 
Näsströms (2005) anpassning av frågornas formulering till att röra arbetet som sådant inte på 
något sätt anses försämra verktygets validitet. 

Andra skattningsformuläret består av två olika skattningsskalor som är hämtade ur en studie 
rörande interna och externa variablers samband med långtidsfriskhet (Lövlin & Nilsson, 
2007). Dessa två skalor som mäter omtanke om andra och social förmåga är ursprungligen 
framtagna av, och återfinns bland, Försvarshögskolans mätinstrument för 
personlighetstestning, som bygger på Big five - teorin, Pers Q (Bäccman, 2006). Dessa två 
skalor är sexgradiga och spänner således mellan 0 till 5. Det index som mäter omtanke om 

andra, bestående av 5 frågor som exempelvis tar upp hur du som lärare tar dig tid för andra, 
uppvisar även detta ett starkt Cronbachs alphavärde (α = .82 vid n  = 135). Det tredje och 
slutliga indexet i enkäten innehöll fem frågor till antalet där läraren fick frågan om hur denne 



 - 11 -

trivs i stora sällskap och om denne tycker om att göra saker tillsammans med andra. Även 
detta Cronbachs alphavärde bedömdes som mycket starkt (α = .84 vid n  = 137). 

Alla skalornas 0 värden uttrycker att ingen erfarenhet, uppfattning eller förekomst av det 
frågan eftersöker finns hos respondenten alternativt att respondenten absolut inte alls håller 
med om påståendet där sådant förekommer. Siffran 6 på den första skalan MBI-GS respektive 
5 på den andra skalan Pers Q motsvarar således motsatsen till 0, då vanligtvis gedigen daglig 
erfarenhet av det efterfrågade samt en konstant hög frekvens av det efterfrågade kan 
förnimmas av respondenten alternativt att respondenten helt håller med om påståendet där ett 
sådant återfinns i enkäten. Ett indexmedelvärde räknas fram för att kunna jämföra de tre olika 
indexerade faktorerna, MBI-GS kan således variera teoretisk mellan noll till sex med ett 
mellersta värde på 3.0 och de två PersQ skalorna kan variera teoretiskt mellan noll till fem 
med ett mellersta värde på 2.5. 

Undersökningens interna bortfall blev lågt och det var 94.9% av respondenterna som hade 
besvarat samtliga 16 frågor i den del som avsåg mäta graden av upplevd utbrändhet.  
Empatifaktorernas självskattningsfrågor i enkäten hade ett lågt internt bortfall och de 5 frågor 
som behandlade omtanke om andra besvarades av 98.5% av respondenterna. De 5 frågor som 
behandlade social förmåga besvarades av 100% av respondenterna. 
 

 
Procedur 
 
Inledningsvis sonderade undersökningsledarna terrängen bland några av kommunernas skolor 
i Mellansverige. Tack vare de redan etablerade kontakterna med bland annat lärare och 
skolledningspersonal, som undersökningsledarna själva sedan tidigare grundlagt med dessa i 
olika sammanhang, blev det mer komfortabelt att finna de lämpligaste kanalerna och skolorna 
för datainsamlingen. Därefter kontaktades en rad nyckelpersoner i de för vår 
undersökningsverksamhet lämpliga befogenhetspositioner på de berörda skolorna. Dessa 
individer var mycket positiva till ett medverkande i undersökningen. 

Vid utdelningen av enkäterna förklarades att undersökningens deltagande är frivilligt och 
att all insamlad data behandlas högst konfidentiellt samt att det insamlade materialet kommer 
att förvaras så att obehöriga ej kan ta del av detta. Samtyckeskravet rörande deltagarnas 
rättigheter att själv bestämma om de vill eller inte vill medverka i undersökningen påtalades 
också. Deltagarna upplystes om att de har rätt att avbryta studien närhelst de önskar, utan 
vidare påtryckningar från undersökningsansvariga. Endast de deltagare som ger sitt personliga 
samtycke, genom att fylla i och returnera enkäten, till undersökningen inkluderas i studien. 
Deltagarna fick även kontaktinformation av de ansvariga för studien och möjlighet att 
kontakta dessa vidare för eventuella frågor, kommentarer och dylikt. Syftet med studien 
angavs vara att mäta lärares upplevda grad av utbrändhet i relation till dennes elevbemötande. 
Även de personer som är ansvariga för studien presenterades kortfattat. De insamlade 
uppgifterna kommer endast att användas i ett vetenskapligt syfte och deltagarna kan vid 
intresse ge synpunkter och ta del av studiens resultat om så önskas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Undersökningsledarna kom att vara huvudansvariga för enkätutdelningarna till lärarna på 
de berörda skolorna. Varje enkät kom att innehålla information om undersökningsledarnas, 
samt uppsatshandledarens, namn och e-post adresser så att deltagarna visste vem de kunde 
vända sig till vid frågor av något slag. Samtliga enkäter insamlades via de berörda skolornas 
sekreterare och de ifyllda enkäterna låg då i anonyma och igenklistrade kuvert. 
Undersökningsledarna samlade därefter in alla enkäter från de berörda skolornas sekreterare. 
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Resultat 
 
 
Utbrändhetsinventering 
 
Genom studiens resultat visar det sig att utbrändhetsnivån bland deltagarna, som mättes 
genom självskattning på en sjugradig Likertskala (0 – 6), varierade måttligt mellan en låg 
grad till en måttlig grad av upplevd utbrändhet (M = 1.71, SD = 0.79, n = 130, variationsvidd 

= 0.19 - 3.81). Ingen av de respondenter som ingick i studien kunde anses uppleva någon 
alarmerande grad av utbrändhet. Sju respondenter (5.1%) har inte besvarat samtliga frågor i 
detta index, och uteslöts därför ur analysen i hänseende till den upplevda utbrändhetsnivån. 
 
 
Omtanke och social förmåga 
 
Omtanken som mättes i relation till deltagarnas arbetsmiljö visade att majoriteten av 
respondenterna uppvisade en hög grad av omtanke om andra i sin yrkesutövning med fokus 
på klassrumssituationer (M = 4.09, SD = 0.66, n = 135, variationsvidd = 1.40 - 5.00). 
Resultaten visar på att också graden av social förmåga bland lärarna i studien var 
genomgående hög (M = 3.58, SD = 0.83, n = 137, variationsvidd = 0.60 - 5.00). 
 
 
Samband mellan relevanta variabler 
 
Tabell 1 
Pearsonkorrelationer mellan bakgrundsvariabler i förhållande till index 

___________________________________________________________________________ 
Index                         1         2           3           4           5          6          7         
___________________________________________________________________________ 
1. MBI-GS                                  
    (utbrändhet) 
2. Pers Q 1                                              -.46**              
    (omtanke om andra) 
3. Pers Q 2                                              -.41**  .61**                
    (social förmåga) 
4. Ålder                                                   -.04      .03        .05                   
    (1 = -40 år, 2 = 41-49, 3 = 50+)A 
5. Yrkeserfarenhet                                  -.09     -.09       -.08        .69**             
    (1 = -5 år, 2 = 6-15, 3=16+)B 
6. Kön                                                     -.05      .19*      .19*     -.12      -.22*                 
    (1 = man, 2 = kvinna) 
7. Civilstånd                                           -.14      .19*       .24**    .14       .08       .07                 
    (1 = enskilt boende, 2 = gemensamt) 
8. Utbildningsgrad                                  -.09      .02       -.04        .12       .15       .21*     -.01       
    (1 = gymnasial, 2 = högskola, 
     3 = forskarutbildning)     
___________________________________________________________________________ 
Not. * p < .05, ** p < .01, A enligt SCB: s kategorisering, B: egen kategorisering 
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De individer som redovisat en högre grad av upplevd utbrändhetskänsla än genomsnittet har 
genomgående redovisat lägre värden i omtanke om andra och social förmåga än de med lägre 
grad av utbrändhet. Det föreligger ett negativt samband mellan såväl faktorerna omtanke – 
utbrändhet (r = -.46, p < .01) som mellan faktorerna social förmåga – utbrändhet (r = -.41, p < 
.01). Av detta kan vi dra slutsatsen att de individer som uppvisar hög omtanke om andra och 
hög social förmåga kan antas uppleva en låg grad av utbrändhet om ens någon alls. Men även 
slutsatsen att individer som upplever en hög grad av utbrändhet tenderar att uppvisa en låg 
omtanke om andra likväl som en låg social förmåga. Även ett signifikant positivt samband 
kan avläsas mellan omtanke – social förmåga (r = .61, p < .01), där de individer som 
uppvisade höga värden för omtanke även tenderade att uppvisa höga värden för social 
förmåga. 
 
 

Tabell 2 
Regressionsanalys med metoden stepwise, forward selection, utbrändhet som beroende 

variabel och undersökningsvariablerna omtanke och social förmåga som oberoende variabler 

___________________________________________________________________________ 
       B     t   Beta       p 
___________________________________________________________________________ 
Modell 2    
                 Omtanke om andra -0.39  -3.41 -0.33 < .01 
                 Social förmåga  -0.21  -2.21 -0.22 < .03 
___________________________________________________________________________ 
Not. (R2 change modell 1 = 0.21, R2 change modell 2 = 0.03). 
 
 
Vår analys av variablerna omtanke om andra och social förmåga i förhållande till graden av 

upplevd utbrändhet visade att den mest tillförlitliga modellen ansågs vara modell två, som gav 
det högsta förklaringsvärdet. Sammanfattningsvis förklarar modell två 24 % av lärares 
självupplevda grad av utbrändhet. 
 
 
Tabell 3 
Medelpoäng (och standardavvikelser) utifrån kön gällande grad av självskattad upplevelse 

utbrändhet, omtanke om andra och social förmåga 

___________________________________________________________________________ 
       Män                     Kvinnor                       t                              p 
___________________________________________________________________________ 
   MBI                                  1.77 (0.87)             1.68 (0.71)                  0.60(130)                  .55 
   Omtanke                           3.95 (0.82)             4.20 (0.49)                 -2.16(135)                  .03 
   Social förmåga                  3.41 (0.93)             3.72 (0.72)                 -2.22(137)                  .03 
___________________________________________________________________________ 
 
Vi kan i Tabell 3 se att det finns skillnader mellan män och kvinnors redovisade värden. Män 
tenderar att redovisa lägre värden än kvinnor när det gäller empatiska förmågor men högre 
värden än kvinnor när det gäller graden av upplevd utbrändhet. T-test visar att skillnaderna 
mellan grupperna av respondenter är signifikanta gällande omtanke om andra och social 

förmåga men inte gällande graden av upplevd utbrändhet. 
 
För att undersöka en eventuell samvariation gjordes en 2 (Omtanke om andra: låg/hög) x 2 
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(Social förmåga: låg/hög) ANOVA för oberoende mätningar med utbrändhet som 
beroendevariabel. Grupperna delades in i låg respektive hög omtanke om andra samt social 

förmåga utifrån den teoretiska mittpunkten 2.5, då detta värde mer motsvarar den generella 
skiljelinjen mellan dessa beskaffenheter än den egna medianen som i detta fall blev betydligt 
högre då merparten av respondentgruppen bestod av individer med hög omtanke om andra 
(Md = 4.2) respektive social förmåga (Md = 3.6). Analysen visade en huvudeffekt för 
omtanke om andra (F(1,135) = 5.48, p < .05) där deltagare med låg omtanke uppvisade en högre 
grad av utbrändhet (M = 3.31, SD = 0.62) än deltagare med hög omtanke (M = 1.69, SD = 
0.77). En tendens till en andra huvudeffekt mellan utbrändhet och social förmåga kunde också 
skönjas. Ingen interaktionseffekt kunde konstateras. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om lärares empatiska förmågor går att utpeka som 
relevanta faktorer vid predicering av utbrändhet. I vår studie uppvisade våra mätverktyg en 
hög intern konsistens (Cronbachs alpha) angående reliabiliteten. Stabiliteten kan ses som god 
då det interna bortfallet var lågt, likväl att det externa bortfallet uppskattas ligga på en 
godtagbar nivå med tanke på den omfattning enkätundersökningens frågor berört. Utifrån vår 
erfarenhet av MBI-GS och Pers Q instrumenten i denna studie vill vi framhålla att båda dessa 
verktyg varit mycket tacksamma att arbeta med på grund av dess tillgänglighet, tydlighet samt 
att vi bedömde dessa instrument som lättolkade. Validiteten i studien kan anses god, då 
samtliga respondenterna som besvarat enkäten faktiskt varit vid sin arbetsplats och inte varit 
sjukskrivna eller mått så dåligt att de ej kunnat deltaga i undersökningen. Respondenterna 
anger ej heller några höga värden i MBI-GS indexet. 

Vår första forskningsfråga behandlade huruvida det gick att finna några samband mellan 
empatiska förmågor och utbrändhet hos lärare, vilket vi genom studien kunde konstatera att 
det fanns. Vår hypotes om att ett positivt samband i likhet med tidigare undersökningar bland 
vårdpersonal skulle föreligga visade sig dock felaktigt då resultaten av vår studie pekade på 
ett negativt samband då det gällde lärare som respondentgrupp. Svårigheten som framkommit 
har baserat sig på ett resonemang om huruvida empatiska förmågor förutsäger något om 
framtida utbrändhet hos individer eller om det å andra sidan är individens grad av utbrändhet 
som gör att vi kan uttala oss om vilken empatisk nivå individen kan antas uppvisa. Detta 
innebär med andra ord att vi inte på något sätt kan uttala oss om vilket orsak - 
verkanssamband som gör sig gällande i denna undersökning. Dock kan vi säga att bland vår 
population var risken liten att en individ som uppvisade hög grad av empatisk förmåga skulle 
känna en hög grad av utbrändhet, varpå vi genom detta även besvarat den andra 
forskningsfrågan jakande som avsåg just detta samband. 

Sammanfattningsvis tenderar det att se ut som att de lärare som känner omtanke och som 
dessutom besitter en hög grad av social förmåga i sin yrkesutövning upplever en lägre grad av 
utbrändhet. Tänkbart är dock att precis det motsatta faktiskt råder, att de lärare som upplever 
en låg grad av utbrändhet förmår att känna mer empatisk omtanke samt att de har en större 
förmåga och möjlighet att verka i sociala sammanhang. En longitudinell undersökning skulle 
eventuellt kunna bringa klarhet i skillnader mellan individer över tid, där individens 
progression mellan tillstånd av hög respektive låg upplevd utbrändhet skulle kunna ge 
ytterligare intressanta data för en sådan analys av ett eventuellt verkanssamband. 

Som tredje och avslutande forskningsfråga hade vi för avsikt att titta på om det fanns några 
skillnader mellan grupperna män och kvinnor avseende empatiska förmågor och utbrändhet. 
Män tenderade i vår undersökning att redovisa lägre värden än kvinnor när det gällde 
empatiska förmågor vilket styrker vår hypotes om att kvinnor skulle uppvisa högre grad av 
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empatisk förmåga. Studien visade dessutom att män tenderade redovisa högre värden än 
kvinnor rörande graden av upplevd utbrändhet. Våra analyser visade att skillnaderna mellan 
grupperna var signifikanta gällande de empatiska förmågorna omtanke om andra och social 

förmåga men inte gällande graden av upplevd utbrändhet. Vi tolkar detta som att vi kan anta 
att genusfrågan blir aktuell, med tanke på att kvinnorna redovisats vara mer empatiskt 
omvårdande än männen vilket skulle kunna bero på de traditionella könsrollerna i samhället, 
då kvinnor, mödrar, ofta tillskrivs en mer empatisk läggning än män som oftast ses som 
familjeförsörjare. Även Olsson (hämtat från Kjellström, 2005) anser att speciellt kvinnor 
drabbas av den stressrelaterade ohälsan eftersom dessa i hög grad attribueras ett ansvar för sin 
egen samt andras hälsa genom exempelvis en vårdande roll som kvinnor anvisas samt tar på 
sig. Socialstyrelsens undersökningar visar också att andelen kvinnor är fler än antalet män när 
det gäller sjukskrivningar som är arbetsrelaterade. Detta ses troligtvis som en konsekvens av 
det dubbelarbete som utförs av kvinnor samt att kvinnor ofta tar på sig ett stort ansvar för barn 
och familj (Socialstyrelsen, 2003). 

Denna undersökning företogs utifrån en kvantitativ ansats och omfattade 137 respondenter. 
Urvalet kan uppfattas som något begränsat men ändock tillfredställande. Trots detta vågar vi 
ej oss på en vidare generalisering till den totala populationen av lärare. Vi mäter i vår 
undersökning respondenternas subjektiva upplevelser av empati och utbrändhet och dessa 
upplevelser behöver inte på något sätt vara representativa i förhållande till den övriga 
lärarkåren. Dock anser vi med en svarsfrekvens på 65.2% att undersökningen ej kan anses 
som alltför begränsad. Den mest troliga förklaringen till den relativt höga svarsfrekvensen tror 
vi berodde på att enkäten i sin utformning uppfattats som enkel och snabb att besvara av 
respondenterna, detta visar sig även i det låga interna bortfallet. De respondenter som ej 
besvarat enkäten har troligtvis inte funnit tid till att göra detta då lärare, vad vi av vissa 
respondenter har fått höra, ofta har mycket att göra och återkommande ombeds besvara 
enkäter som en del av sin yrkesroll. Detta kan leda till att flera lärare efter en tid blir mindre 
motiverade att deltaga i undersökningar av denna typ, vilket resulterar i ett ökat externt 
bortfall. Det finns även en viss risk att just de som uppvisar en hög arbetsrelaterad stress, 
utbrändhet, i större utsträckning undviker dessa situationer och därför kan tänkas saknas som 
viktig respondentgrupp i vår undersökning på grund av sjukskrivningar, tillfällig frånvaro 
eller andra orsaker, vilket i detta fall skulle kunna försvaga validiteten i undersökningen. 

Genom att vi utfört denna undersökning hoppas vi på att kunskapen kring dessa begrepps 
samrörande ska bidraga till den fortsatta diskursen rörande utbrändhet och empati, likväl 
kunna ses som en intressant aspekt i förhållande till det fokus kring stress som är vanligast i 
den aktuella diskursriktningen kring utbrändhet som samhällsfenomen. 

Huruvida faktorerna omtanke och social förmåga som, enskilda eller samverkande 
beståndsdelar, separerade ur sitt spektrum inom empatin kan anses vara relevanta vid 
prediktion av risken för hög grad av upplevd utbrändhet kunde författarna genom denna 
studie inte svara på då vi bedömde att vi saknade den nödvändiga kunskapen för en sådan 
analys. Detta då det är oklart om det är omtanke och social förmåga som påverkar graden av 
upplevd utbrändhet eller om det föreligger ett omvänt förhållande, att graden av upplevd 
utbrändhet påverkar den omtanke och sociala förmåga som individen uppvisar. Det vi kan 
uttala oss om är att personer som uppvisar höga värden i omtanke om andra och social 

förmåga inte kan antas uppleva en hög grad av utbrändhet. Det verkar framstå att de olika 
begreppen är sammankopplade, men inte heller i detta fall kan vi uttala oss om kausalitet, 
huruvida omtanke om andra påverkar graden av social förmåga eller vice versa. 
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Studiens reliabilitet och validitet 
 
Vid en diskussion om huruvida graden av empatiska förmågor kan uppmätas går det att 
referera till flera tidigare forskningsprojekt som behandlat olika delar av empatiområdet bland 
olika yrkesgrupper. Bäccman (2006) behandlar personlighetsfaktorerna omtanke om andra 
och social förmåga, Friedman (2003) mäter självkänsla i förhållande till utbrändhet och 
Maslach och Jackson (1981) undersöker empatibortfall gentemot klienter. Dessa 
undersökningar har med goda resultat uppvisat att det går att mäta delar av empatisk förmåga 
med god validitet och reliabilitet inom olika yrken. 

Vid mätningar som rör personliga och allmänna uppfattningar finns alltid en risk att 
respondenterna besvarar frågor i enkäter och vid intervjuer mer baserade på en social 
önskvärdhet snarare än enbart ur egen synvinkel. Denna uppenbara risk kan vara svår att helt 
kringgå genom val av verktyg et cetera, men är därför extra viktig att ha i åtanke vid en studie 
av denna art då risken kan anses uppenbar. För att försäkra sig om tillförlitligheten, 
reliabiliteten, i insamlad data är en av de rekommenderade strategierna enligt många ledande 
författare av vetenskapsmetodböcker (Denscombe, 1998) att i så stor utsträckning som möjligt 
söka använda sig av tidigare validerade och testade instrument. Detta har vi tagit fasta på 
inom ramen för denna studie då vi använt oss enbart av tidigare validerade och väl ansedda 
mätverktyg i vår enkät. Trots denna noggrannhet och omsorg kvarstår dock vissa faror i 
användandet av enkäter när det gäller eventuella tolkningar och missuppfattningar av frågor, 
dessa skulle ha kunna minimeras ytterligare i studien genom en mer utförlig och förklarande 
handledning till enkäten. Valet att inte göra detta togs på den grund att forskning enligt 
Denscombe (1998) visar att bortfallet, det vill säga andelen av respondenter som avstår från 
att besvara en enkät ökar med enkätens omfång och storlek, vilket i sig kan tänkas leda till att 
just personer som finner sin vardag, sin arbetssituation, som pressade av tidsramar och 
otillräckliga för att orka engagera sig känner sig mindre angelägna att besvara vår enkät. Detta 
fenomen hade således försvagat studiens validitet på så sätt att en för ämnet intressant grupp 
respondenter helt skulle ha riskerat att falla bort ur det insamlade datamaterialet. Ytterligare 
en faktor som skulle kunna tänkas ifrågasättas, när vi är inne på validitetsproblematiken, 
ansåg vi vara huruvida vi verkligen mäter något som kan tänkas vara relevant inom 
diskussionen och forskningen kring utbrändhet. Detta kunde vi utan allt för stora besvär 
försäkra oss om att bemöta på ett lämpligt sätt, detta då en uttömmande eftersökning av 
tidigare undersökningar och uppsatser inom området utfördes och visade på att det var mycket 
sällsynt med liknande undersökningar som tog fasta på individens empatiska förmågas 
eventuella inverkan på den egna uppfattningen av utbrändhet, ej heller kunde vi finna några 
undersökningar av aktuell karaktär som utredde eventuellt samband åt motsatt håll, ej heller 
något dokumenterat om eventuella studier om dess samverkan oavsett påverkanshåll. Detta 
låg således till grund för vår vidare intention att söka utreda om vi kunde hitta något samband 
mellan begreppen eller inte. 
 
 
Begreppsvaliditet 
 
För att begrepp som används inom studien med största säkerhet skall kunna anses vara valida 
bör dessa enligt Denscombe (1998) vara allmänt kända och vedertagna. Om inte måste extra 
energi läggas till att noggrant definiera de begrepp som används så att inte begreppen som 
sådana missuppfattas och riskerar ligga till grund för systematiska fel i de data som samlas in. 
Inom denna studie har vi gått på denna linje och försökt hålla oss till väl använda och kända 
begrepp utan att för den delen riskera att urholka betydelsen och variationen hos dessa 
begrepp. Där vi uppfattat att vi behövt avgränsa begreppets betydelse och omfång har vi gjort 



 - 17 -

detta alternativt sökt efter ett närliggande begrepp som bättre speglar det vi haft i åtanke. 
 
 
Etik 
 
Vid all forskning kring enskilda individers uppfattningar och värderingar föreligger alltid en 
risk att uppfattas som stötande och allt för ingående inom spektra för den personliga 
integriteten. Med tanke på detta ser vi det som mycket viktigt att ha klart för sig vilka regler 
och riktlinjer som är rådande, inte bara utifrån ett forskningsperspektiv, utan även från det 
perspektiv som de tänkta respondenterna kan tänkas inneha. Lärare styrs exempelvis inte bara 
av skollag och läroplan, utan de influeras och påverkas även av den rådande atmosfären på sin 
arbetsplats, sin egen position inom arbetsgruppen, sina relationer och kunskaper till det 
efterfrågade området, men likväl av den relation de känner eller kommer att känna till 
undersökningsledaren, intervjuaren, eller andra som omnämns i deras närvaro enligt Kernell 
(2003). Här är inte heller den enskilda individen eller studiens syfte alltid det avgörande, utan 
även titlar, samhällposition, kön, ålder och andra kringliggande faktorer kan påverka hur väl 
en enkät eller en studie tas emot och hanteras. Om riskerna är allt för överhängande för att tas 
emot negativt, eller att studien som sådan, riskerar tas emot negativt, försök ändra målgrupp, 
metod, frågeställning eller sök efter angränsande eller snarlika verktyg för att ändock få svar 
på de ursprungliga forskningsfrågorna. Precis som frågan om lärares empatiska förmåga, 
måste även vi som forskare inta en empatisk attityd gentemot de rådande rekommendationer 
som finns. (Vetenskapsrådet, 2002) 
 
 
Framtida forskning och slutord 
 
För att tydligare klargöra om något betydande orsaks- och verkanssamband finns mellan de 
variabler studien undersökt i relation till graden av upplevd utbrändhet föreslår vi att framtida 
undersökningar försöker rikta sig mot att fastställa åt vilket håll en eventuell orsaksverkan 
spelar. Rörande denna aspekt har vi i dagsläget ej andra konkreta förslag på hur detta skulle 
kunna utredas. En betydligt större studie måste komma till stånd, en sådan studie kunde 
lämpligen undersöka om det finns skillnader mellan individer som klart uttryckt en hög grad 
av utbrändhetskänsla och de med låg grad av utbrändhet i relation till deras ansvarstagande, 

empati, sociala förmåga och eventuellt med hänsyn till individernas civilstånd. 
En förbättrad organisatorisk kunskap bland lärarna torde rendera i en större omtanke och ett 

starkare socialt stöd inom lärarkåren. Dessutom torde lärarens egen självkänsla förbättras. 
Lärarutbildningarna kunde även avsätta ytterligare tid på psykologiska och sociologiska 
aspekter i relation till den framtida yrkesrollen. Detta kan som vi ser det utföras inom det 
livslånga lärandet, vilket möjligtvis kan leda till just bättre förståelse för hur exempelvis 
empati, social förmåga och utbrändhet påverkar en lärare inom sitt yrke. En individ som ställs 
inför övermäktiga krav på ansvarstagande riskerar att drabbas av ohälsa i form av stress och 
detta kan bero på att individen inte disponerar de mentala förmågor som behövs för att 
bemästra denna stress. Kjellström (2005) anser att om stressen i samhället beror på den 
bristande mentala förmågan hos individerna för att ta ett ansvar för sin situation borde 
samhälleliga insatser inkludera aktioner som kan gynna individens personliga utveckling i 
linje med det som vi nämnt i detta stycke. Kjellström (2005) ser det som en central idé i sin 
akademiska avhandling att ett ansvarstagande kan ses som en förmåga som kan 
vidareutvecklas för att just befrämja individens hälsotillstånd. 
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