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Betydelsen av prestationsbaserad självkänsla 
för utbränning bland prestationssträvande högpresterare 

 
Åsa Andersson 

 
 

Utbränning är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle där fokus ligger på 
individens prestationer. Denna studies syfte var att undersöka om 
högpresterande individer bygger sin självkänsla på prestationer och om detta 
i sin tur har betydelse för utbränning. Ytterligare syfte var att undersöka om 
utbränning bland högpresterare med prestationsbaserad självkänsla var lika 
utbrett bland båda könen. I undersökningen deltog 66 tjänstemän från ett 
tillverkningsföretag i Mellansverige. En enkät sammanställdes av de tre 
befintliga och utprövade skalorna; Karolinskas utbrändhetsformulär, The 
Performance Based Self-esteem Scale samt en del av The Jenkins Activity 
Survey. Resultaten visade att prestationsbaserad självkänsla predicerade 
högpresterare samt att högpresterare predicerade utbränning. Även att vara 
kvinna predicerade utbränning. Detta visar vikten av att ta hänsyn till 
personalens individuella skillnader. 

 
Key words: burnout, self-esteem, performance-based self-esteem, high-
performance, gender. 

 
 

Inledning 
 
Vad driver en människa till att helt enkelt inte orka längre, till att bli totalt utmattad? 
Människor har olika inre drivkrafter och ställer olika höga krav på sig själva. Även krav från 
andra tolkas olika av olika individer. Detta är en intressant faktor i forskningen kring 
utbränning som tidigare till stor del kretsat kring arbetslivsrelaterade faktorer. Individuella 
skillnader har betydelse för hur en individ klarar av de krav som ställs. En person som är 
driftig och högpresterande men samtidigt bygger sin självkänsla på sina prestationer för att 
duga inför sig själv och andra borde drabbas hårdare av krav som ställs. Att hela tiden prestera 
på topp tär på krafterna och någon gång tar det stopp. 
 
 

Utbränning 
 
Utbrändhet tycks ha ökat i västvärlden och en bidragande orsak till det kan vara de ökade 
kraven på individen i dagens flexibla arbeten där fokus ligger på individens prestationer och 
där individen förväntas sticka ut framför andra för att överleva i konkurrensen på 
arbetsmarknaden (Hallsten, Josepson & Torgé, 2005). Forskning kring arbetsrelaterad stress 
och utbrändhet handlar ofta om förändringar i arbetslivet och ökade krav på individen, vilket 
Socialstyrelsen tar upp i sin rapport om utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003). Men i 
forskningen kring utbrändhet kan forskarna sägas stå delade. Enligt somliga är utbränning i 
huvudsak arbetslivsrelaterat, däribland den amerikanska utbrändhetsforskaren Maslach 
(2003). 
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Andra forskare menar att individuella faktorer är huvudorsaken till utbränning, till exempel 
den svenske forskaren Hallsten (2001). Vilka än orsakerna är så har arbetsförhållandena i 
samhället förändrats och med dem också den psykiska ohälsan där utbrändhet ingår. Förr var 
psykisk ohälsa förknippad med enformigt arbete, understimulering och bristande 
engagemang, troligen beroende på hur arbetsprocessen såg ut inom industrin. Idag upplevs 
arbetsuppgifter oftast som mer utvecklande och meningsfulla, vilket tycks leda till 
överstimulering och skapar besvär som nedstämdhet, trötthet, utmattning och känslor av 
otillräcklighet (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson, 2002). 
     I slutet av 1960-talet började uttrycket ”Burnout” användas i USA. Bland de första att 
använda uttrycket var den amerikanska forskaren Maslach som även utvecklat The Maslach 
Burnout Inventory - Human Service Survey, vilket är ett instrument som mäter utbrändhet 
inom människoinriktade arbeten. Utbrändhet definierades ursprungligen som ett syndrom med 
emotionell utmattning, depersonalisering och nedsatt personlig prestation (Maslach, Jackson 
& Lieter, 1996). Utbränning ansågs då endast förekomma bland individer som arbetar med 
människor. Idag anses utbränning inte endast drabba dem inom människoinriktade yrken utan 
anses ha att göra med individens relation till arbetet (Maslach et al., 1996; Maslach, Wilmar, 
Schaufeli & Leiter, 2001). Ett mätinstrument för att mäta utbränning inom arbetslivet 
generellt utvecklades senare, The Maslach Burnout Inventory – General Survey, med de tre 
underliggande skalorna utmattning, cynism och yrkeseffektivitet. Här mäts respondentens 
relation till arbetet som ett kontinuum från engagemang till utbrändhet, där engagemang ses 
som ett energiskt tillstånd där personen är hängiven i sina prestationer och säker på sin 
förmåga av att vara effektiv. Kontrasten till det är utbrändhet där individen är utmattad, 
cynisk och tveksam till att kunna prestera (Maslach et al., 1996).  Maslach (2003) definierade 
utbrändhet som ett psykologiskt syndrom vilket inkluderar en långvarig reaktion på stressorer 
på arbetsplatsen. Hon ansåg vidare att utbrändhet ska analyseras utifrån sex huvudområden i 
arbetslivet; arbetsbörda, kontroll, belöning, gemenskap, rättvisa och värderingar, där det 
sistnämnda innefattar mål och förväntningar i arbetet. Maslach skrev vidare att det allmänt 
anses att individuella faktorer kan bidra till utbrändhet, men att forskningen inte funnit några 
sådana samband.  
     En annan pionjär inom forskningsområdet var Freudenberg (1974, i Hallsten et al., 2002) 
som ansåg att individuella orsaker kan ligga bakom utbränning. Han menade att en individs 
starka strävan att nå sina egna mål i besvärliga situationer kan leda till allvarliga konsekvenser 
så som utbränning. Inte heller de svenska forskarna Hallsten et al. (2005) såg utbränning som 
ett tillstånd begränsat till arbetslivet, istället menade de att utbränning kan uppstå så väl i 
arbetet som i familjelivet, under studietiden som under arbetslösheten, så länge individen ser 
sammanhanget som viktigt för självkänsla och egenvärde och är långvarigt och starkt 
engagerad (Hallsten, 2001; Hallsten, et al., 2005). Vidare menade Hallsten att utbränning är 
en pågående process där fler faktorer spelar in och anser att det inte är utbrändhet som 
tillstånd som är intressant utan vägen dit. Själva utbrändheten är bara en fas i hela 
utbränningsprocessen. Utbränningsprocessen är långvarig och antas bero på att individen 
känner att hans eller hennes elementära mål och identitet hotas. Processen kan delas in i tre 
faser, där den initierande fasen karaktäriseras av ett starkt absorberande engagemang, men 
även ängslan och oro. Denna fas går sedan över i ett frustrerat strävande, där individen är 
känslig för negativa händelser och stress, även irritation och ilska är typiskt i denna fas. I den 
slutliga fasen är individen utbränd och visar på resignation, bristande engagemang och 
utmattning (Hallsten et al., 2005). Även Lindblom, Linton, Fedeli & Bryngelsson (2006) 
uppfattade utbränning som en process som inte behöver vara relaterad till arbetet. De skrev att 
förväntningar på positiv feedback och utebliven belöning för ansträngning leder till ytterligare 
ansträngning hos individen, vilket i förlängningen leder till utbränning. De fann i sin 
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undersökning om utbränning och psykosociala arbetsförhållanden att upp till en femtedel av 
den arbetande befolkningen i Sverige ligger på en hög nivå i utbränningsprocessen.  
     Termen utbränd började användas i Sverige i början av 1970-talet men idag föreslår 
Socialstyrelsen att termen utmattningssyndrom istället ska användas när en patient sjukskrivs 
för arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Utmattningssyndrom kan förekomma med eller utan 
depression och heter då antingen Utmattningssyndrom eller Egentlig depression med 

utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003).  
 

 

Prestationsbaserad självkänsla 
 
Den svenske forskaren Lennart Hallsten menade att det är skillnad på ”burnout” (utbränning) 
och ”wornout” (utslitning) (Hallsten, 2001). ”Utbränning antas uppstå efter misslyckade 
självkänslosträvanden, som aktiveras och underhålls av varaktiga eller återkommande 
stressorer inom centrala livsområden och roller” (Hallsten et al., 2005). Personer med en stark 
inre drivkraft och ett starkt engagemang som driver sig själva i besvärliga situationer är 
personer med en prestationsbaserad självkänsla (Hallsten et al., 2002). Prestationsbaserad 
självkänsla är en självkänsla beroende av det egna handlandet, grundad i oron att inte duga. 
En individ kan skapa självkänsla och självaktning genom att de själva, eller andra för 
individen viktiga personer anser att de presterar bra (Hallsten, 2001). För en person med 
prestationsbaserad självkänsla ligger det nära till hands att ta med sig arbete hem och ta 
kortare lunchraster. Även att anstränga sig hårt för att uppnå sina mål och ha svårt att säga nej 
till andras önskemål förknippas med en prestationsbaserad självkänsla (Hallsten et al., 2005). 
En prestationsbaserad självkänsla bidrar till ett starkt men sårbart engagemang i arbetet och 
personer som visar höga poäng på traditionella utbrändhetsskalor och har en 
prestationsbaserad självkänsla tenderar att bli utbrända. Personer som visar höga poäng på 
traditionella utbrändhetsskalor men inte har en prestationsbaserad självkänsla blir däremot 
utslitna (Hallsten et al., 2005). Den inre drivkraften och en strävan efter anpassning är starkare 
vid utbränning även om symtomen kan vara lika vid utbränning och psykisk utslitning 
(Hallsten, 2001).  
     Även Dahlin, Joneborg och Runeson (2007) såg ett samband mellan prestationsbaserad 
självkänsla och utbränning i sin undersökning av medicinstuderande, men de ansåg också att 
prestationsbaserad självkänsla kan ses som en resurs för att upprätthålla motivationen. En 
individ med prestationsbaserad självkänsla bygger sin självkänsla på sina prestationer, 
självkänslan är alltså villkorlig. Även Crocker (2002) skrev om villkorlig självkänsla och 
menade att det är när en person strävar efter självkänsla genom att agera på ett visst sätt eller 
genom att prestera för att känna sig värdefulla. Crocker och Park (2004) menade att det är 
viktigt att flytta fokus från det traditionella synsättet, hög eller låg självkänsla, till hur en 
person strävar efter självkänsla. Denna strävan kan kortsiktigt motivera till utmärkta 
prestationer men kan långsiktigt vara både psykiskt och fysiskt ohälsosamma (Crocker, 2002; 
Crocker & Park, 2004). Johnson och Blom (2007) använde sig inte av begreppet 
prestationsbaserad självkänsla, istället använde de begreppet kompetensbaserad självkänsla 
och förklarade det med att individens självkänsla beror på hur denne lyckas med sina dagliga 
prestationer. Individer med kompetensbaserad självkänsla utvecklar en kritisk och icke 
förlåtande attityd mot sin egen svaghet, vilket leder till ansträngning och utmattning. Den 
prestationsbaserade och kompetensbaserade självkänslan räknas till den globala självkänslan. 
Den globala självkänslan anses vara mer instabil och relaterad till kunskap, kompetens och 
beröm än bassjälvkänslan som anses vara relativt stabil sedan barndomen (Johnson, 1998; 
Hallsten et al., 2005). 
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Prestationssträvande högpresterare 
 
Individer med prestationsbaserad självkänsla är beroende av att vara duktiga, vilket är en 
bidragande faktor till ett starkt engagemang i till exempel arbetet (Hallsten et al., 2002). Detta 
starka engagemang kan kännas igen i typ A-beteendet. Vilket anses vara ett beteendesyndrom 
eller en livsstil som karaktäriseras av extrem konkurrenskraft, prestationssträvan, 
aggressivitet, otålighet, rastlöshet, ett explosivt tal, spända ansiktsmuskler och en ständig 
känsla av tidspress. Personer som har detta beteende är ofta så djupt engagerade i sitt arbete 
att andra delar av deras liv blir försummade (Jenkins, Zyzanski & Rosenman, 1979). Bluen, 
Barling och Burnes (1990) beskrev typ A-beteendet med två underliggande delar, 
prestationssträvan och otålighet/irritation.  
     Högpresterare definieras i denna studie utifrån den prestationssträvande delen av typ A-
beteendet, där individen ses som driftig, hårt arbetande och gillar utmaningar. I den andra 
delen som är otålighet/irritation ses individen som fientlig, aggressiv, otålig, och tidsfixerad 
(Bluen et al., 1990; Jenkins et al., 1971). Typ A-beteendet är främst förknippat med hjärt- och 
kärlsjukdomar (Jenkins et al., 1971), men Bluen et al. (1990) skrev att de båda delarna av typ 
A-beteendet bör hanteras var för sig och ansåg att det är otålighet/irritations-delen som ska 
förknippas med hjärt- och kärlsjukdomar. Perski (2002) menade att kvinnor oftast hamnar i 
den prestationssträvande delen medan män oftast hamnar i otålighet/irritationsdelen av typ A-
beteendet.  
 
 
Skillnader i kvinnors och mäns sjukdomsbild 

 
Gällande skillnaden mellan kvinnor och män visade sjukskrivningstalen för ett års mätning, 
avslutad i augusti 2007, att andelen sjukskrivna kvinnor var 61 procent och andelen 
sjukskrivna män var 39 procent (Försäkringskassan, 2007). Socialstyrelsens lägesrapport för 
2007 visade att 25 procent av kvinnorna och 15 procent av männen upplevde psykisk ohälsa, 
vilket innefattar ängslan, oro, ångest och ständig trötthet. Här ingår även utbränning. De 
rapporterade även ett bestående mönster med totalt fler sjukskrivna kvinnor än män 
(Socialstyrelsen, 2008). Kvinnors sämre hälsa kan till stor del förklaras av dubbelexponering, 
det vill säga att både yrkesarbeta och inneha huvudansvaret för hushållsarbetet och barnen 
(Fotinatos-Ventouratos & Cooper, 2005; Krantz & Östergren, 2001; Mellner, Krantz & 
Lundberg, 2006). I en studie gjord av Soares, Grossi & Sundin (2007) på kvinnor mellan 18 
och 64 år visade 21 procent ett högt resultat på utbränning. Dessa var framför allt yngre 
kvinnor, ensamstående, frånskilda och med utländsk härkomst. Dessutom var de ofta i yrken 
med låg utbildning, de var sjukskrivna, arbetslösa, sjuk- eller förtidspensionerade. De hade 
också en ansträngd ekonomisk situation och upplevde höga krav, låg kontroll och lågt socialt 
stöd på arbetsplatsen. 
     Kvinnorna med ett lågt resultat på utbränning tenderar istället att återfinnas i yrken som 
kräver en högre utbildning, med arbete på hög- eller mellanposition och med fler 
arbetstimmar per vecka (Soares et al., 2007). Gällande könsskillnader mellan högre utbildade 
kvinnors och mäns sjukfrånvaro visade en studie att sjukfrånvaron är likvärdig mellan kvinnor 
och män i yrken där högre utbildning krävs (Krantz & Lundberg, 2006). Hallsten et al.s 
(2002) studie visade däremot att kvinnliga högre tjänstemän erhöll högre poäng på 
utbränningsskalan än män på samma nivå. De erhöll till och med högre poäng än både 
kvinnor och män med lägre socioekonomisk tillhörighet. Detta stöds av en rapport från 
Riksförsäkringsverket (2002) som påpekade att sjukskrivning för psykiska besvär och 
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utbrändhet är vanligare inom yrken med en högre och mer teoretiskt inriktad utbildning, så 
kallade tjänstemannayrken. De tjänstemannayrken där psykisk ohälsa och utbränning är 
vanligt förekommande är inom ledningsarbete, dataspecialister, civilingenjörer, 
företagsekonomer, administratörer med flera. 
     När det gäller könsskillnader i utbrändhetsforskningen går meningarna isär. Enligt 
Maslach et al. (2001) finns det inte några relevanta skillnader mellan könen gällande 
utbränning. Hallsten et al.s (2002) studie med 4810 deltagare visade däremot signifikanta 
könsskillnader. Drygt nio procent av kvinnorna visade tecken på utbränning, medan 
motsvarande siffra för männen var knappt fem procent. Flera studier har visat att kvinnor 
upplever emotionell utmattning i större utsträckning än män (Bernin & Theorell, 2001; Dahlin 
et al., 2007; Maslach et al., 2001). 
 

 

Syfte och frågeställningar 
 
Utifrån tidigare forskning har denna studie valt att belysa de tre begreppen utbränning, 
prestationsbaserad självkänsla och högpresterare. Eftersom tidigare forskning inte har 
samstämmiga definitioner för dessa begrepp har i denna studie följande definitioner valts. 
Utbränning definierades som en process bestående av tre faser, där den inledande fasen 
karaktäriseras av ett starkt absorberande engagemang, fas två beskrivs som ett frustrerat 
strävande och i den tredje fasen är individen utbränd (Hallsten et al., 2005).  
Prestationsbaserad självkänsla definierades som självkänsla grundad på individens egna 
prestationer där individen är starkt engagerad och driver sig själv i besvärliga situationer 
(Hallsten et al., 2002). Eftersom tidigare forskning kring begreppet ”högpresterare” saknas 
har i denna studie högpresterare definierats utifrån den ena delen av typ A-beteendet. Närmare 
bestämt delen prestationssträvan, där individen ses som driftig, hårt arbetande, gillar 
utmaningar och är starkt engagerad (Bluen et al., 1990).  
     Syfte med denna studie var att undersöka om högpresterande individer bygger sin 
självkänsla på prestationer och om det har betydelse för utbränning. Fokus låg på personer 
som är högpresterande i sitt arbete. Ytterligare syfte var att undersöka om utbränning bland 
högpresterare med prestationsbaserad självkänsla är lika utbrett bland både kvinnor och män. 
Frågeställningarna var följande: (a) Har prestationsbaserad självkänsla betydelse för 
utbränning hos högpresterare i arbetslivet? (b) Hur ser könsfördelningen ut gällande det 
eventuella sambandet mellan prestationsbaserad självkänsla och utbränning bland 
högpresterare?  
 
 

Metod 
 
 

Deltagare 
 
I denna studie deltog 66 tjänstemän från ett företag inom tillverkningsindustrin i 
Mellansverige. Av deltagarna var 20 kvinnor och 46 män med en åldersspridning mellan 24 
och 62 år. Av 105 distribuerade enkäter inkom 69 besvarade, vilket ger ett bortfall på 34.3 
procent. Ytterligare tre enkäter exkluderades då de innehöll bristfällig information. Ingen 
ersättning utgick till deltagarna i undersökningen. 
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Material 
 
För att besvara frågeställningarna sammanställdes en enkät med hjälp av tre befintliga och 
utprövade skalor tillsammans med bakgrundsvariabler, fakta- och skattningsfrågor om 
prestationer. För att mäta utbrändhet användes den etablerade skalan Karolinskas 

utbrändhetsformulär (Perski, 2002). Instrumentet består av fem delar med totalt 40 frågor. 
Den inledande delen består av fem frågor om hur det senaste året upplevts och följs av fyra 
delar med totalt 35 frågor om hur den senaste månaden upplevts. Frågorna i del två handlar 
om kognitiva problem som till exempel: ”Har du under den senaste månaden upplevt eller 
haft problem med att fullfölja en tankebana?” I del tre berör frågorna sömnproblem och 
trötthet som: ”Har du under den senaste månaden upplevt eller haft problem med att vara trött 
för jämnan?” Del fyra handlar om fysiska problem med frågor som: ”Har du under den 
senaste månaden upplevt eller haft problem med extra hjärtslag eller snabb puls?” I den femte 
och sista delen berör frågorna psykiska problem som till exempel: ”Har du under den senaste 
månaden upplevt eller haft problem med att kontrollera dina känslor?” Frågorna mäts på en 
femgradig skala där 1 motsvarar ”Aldrig” och 5 motsvarar ”Alltid”. För att anses ligga inom 
riskzonen för utbränning ska den övervägande delen av svaren ligga på fyra eller fem på 
skalan. Cronbach´s alpha för hela utbränningsformuläret var i föreliggande studie .93. 
Alphavärde beräknades även för utbränningsskalans subdimensioner, eftersom instrumentet 
innehöll fem olika frågeområden, med följande resultat. Problem under året, α = .63, 
kognitiva problem, α = .81, trötthet, α = .88, fysiska problem, α = .76 och psykiska problem, α 
= .90.  Att ”problem under året” fick ett relativt lågt alphavärde beror troligen på att frågorna 
berör olika områden som till exempel problem i ekonomin, negativa förändringar i livet och 
allvarliga svårigheter i arbetslivet. 
     Prestationsbaserad självkänsla mättes med den arbetsrelaterade versionen av The 

Performance Based Self-esteem scale (PBSE – skalan) (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005). 
PBSE – skalan består av de fyra påståendena: ”Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt 
värde genom arbete”, ”Min självkänsla är allt för mycket beroende av mitt arbete”, ”Jag 
känner ibland att jag måste vara lite bättre än andra för att duga inför mig själv” och ”Jag har 
känt ett inre tvång att åstadkomma något värdefullt genom mitt arbete”. Påståendena mäts på 
en femgradig skala där 1 motsvarar ”Stämmer inte alls” och 5 motsvarar ”Stämmer helt”. 
Svarsalternativ över 3.5 indikerar prestationsbaserad självkänsla. Cronbach´s alpha uppmättes 
till .83 för PBSE- skalan.  
     För att mäta vilka som var högpresterande valdes 12 frågor ut från The Jenkins Activity 

Survey (JAS), vilket är ett mätinstrument för att mäta typ A-beteende hos individer (Jenkins, 
Zyzanski & Rosenman, 1979). Frågorna som valdes ut från JAS var frågor som rör 
engagemang och prestationer i arbetet, för att mäta om respondenterna var högpresterande i 
sitt arbete. För att ses som högpresterande ska frågorna besvaras med tre eller fyra på skalan. 
Cronbach´s alpha för de tolv frågorna från JAS för att mäta högpresterare var .73.  Även fem 
stycken rena faktafrågor så som: ”Jobbar du heltid eller deltid?” och sex stycken 
skattningsfrågor så som: ”Är du nöjd med den mängd arbete du får gjort?” lades till i enkäten 
för att få svar på om individen var en högpresterare. De sex skattningsfrågorna angående 
högpresterare uteslöts ur dataanalysen då de hade ett lågt alphavärde. De tolv frågorna från 
The Jenkins Activity Survey var tillräckliga för att utgöra det frågeindex som gav svar på om 
personen såg sig som högpresterare eller inte. Även bakgrundsvariabler så som kön, ålder, 
civilstånd, hemmaboende barn och utbildning ingick i enkäten. Enkäten bestod av 
sammanlagt 62 frågor. 
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Procedur 
 
Inledningsvis kontaktades personalchefen för ett större företag i Mellansverige per telefon och 
tillfrågades om intresse fanns för att låta personalen delta i en enkätundersökning om 
prestationer och arbetsrelaterad stress. I ett andra skede skickades en närmare presentation av 
studien och dess syfte med e-post till företagets personalchef. Denne var positiv till att låta de 
anställda delta i undersökningen och enkäten skickades till denne för genomläsning. 
Personalchefen kontaktade de berördas fackförbund för ett godkännande att genomföra 
undersökningen, vilket erhölls. Ett möte bokades per telefon och samtidigt beslutades att 
enkäterna skulle lämnas till personalavdelningen för distribuering till berörd personal. 
Enkäterna överlämnades och samtidigt bestämdes att de skulle hämtas nio dagar senare. Ett e-
postmeddelande med information om studiens syfte, tidsåtgång för att fylla i enkäten och 
datum för sista dag att lämna in enkäten skickades till personalchefen som vidarebefordrade 
det till berörd personal samma dag som enkäterna delades ut. De ifyllda enkäterna lämnades i 
en låda på personalavdelningen. Det beslutades även att en påminnelse skulle skickas ut till 
berörd personal efter fem dagar. Påminnelsen skickades via e-post till personalchefen som 
enligt överenskommelse vidarebefordran till berörd personal. En överenskommelse träffades 
även om att undersökningsledaren skulle presentera resultatet av undersökningen för 
personalavdelningen. 
     Ett missivbrev bifogades som försättsblad till varje enkät. Detta innehöll information om 
studiens syfte, ungefärlig tidsåtgång för att fylla i enkäten, vilken var 15-20 minuter, och de 
etiska reglerna; att deltagandet är frivilligt och får avbrytas och att deltagarna ska ge sitt 
samtycke och har rätt att avbryta utan negativa påföljder, att all information som lämnas 
kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas i forskningssyfte. Missivbrevet 
innehöll även kontaktuppgifter till undersökningsledaren för den som hade frågor angående 
enkäten, undersökningen eller dess resultat.  
 

 
Resultat  

 
För de ingående variablerna beräknades indexvärden för respektive skala. Medelvärde, 
median och standardavvikelse beräknades för indexvärdena för totalgruppen, samt för män 
respektive kvinnor för att få en tydligare bild av hur könsfördelningen såg ut angående de 
indexerade variablerna. Resultatet visade att den största skillnaden mellan kvinnor och män 
återfanns i variabeln utbränning. Variablerna högpresterare och prestationsbaserad självkänsla 
har besvarats relativt likvärdigt (se Tabell 1). 
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Tabell 1 
Beskrivande statistik på indexerade skalvärden för totalgruppen samt män respektive kvinnor  

     M                             Mdn            SD            
 
Totalgruppen 
 
Högpresterare     2.44                        2.46            0.45 
P-b självkänsla     2.45                        2.25            0.93 
Utbränning      1.77                        1.70            0.46 
___________________________________________________________________________ 
Män 
 
Högpresterare    2.44                        2.50             0.44           
P-b självkänsla                2.46                        2.25             0.86           
Utbränning                          1.68                        1.55             0.43         
 
Kvinnor 
 
Högpresterare                   2.44                      2.38             0.48 
P-b självkänsla  2.43                       2.13             1.10 
Utbränning   1.99                      2.01              0.48 
 
Not. P-b självkänsla = Prestationsbaserad självkänsla 
N =66 
 
Indexvärden beräknades även för de fem subdimensionerna i utbränningsskalan eftersom 
intresse fanns för att få en tydligare bild av hur subdimensionerna besvarats. Medelvärde, 
median och standardavvikelse beräknades för totalgruppen, samt för män respektive kvinnor 
för att studera skillnader mellan könen. Resultatet visade att trötthet var den del av 
utbränningsskalan som fått högst poäng bland både kvinnor och män. Resultatet visade även 
att kvinnor låg högre än män på fyra av de fem subdimensionerna i utbränningsskalan. Störst 
skillnad mellan kvinnor och män återfanns i de två subdimensionerna trötthet och psykiska 
problem (se Tabell 2). 
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Tabell 2 
Beskrivande statistik för totalgruppen samt män respektive kvinnor angående 

subdimensionerna för utbränning 

           M                            Mdn                         SD           
Totalgruppen 
 
Problem under året        0.23                  0.20     0.25 
Kognitiva problem        2.17                  2.08     0.56 
Trötthet         2.29                  2.23     0.79 
Fysiska problem        1.58                  1.44     0.51 
Psykiska problem        1.92                  1.79     0.71 
___________________________________________________________________________ 
Män 
 
Problem under året        0.25                         0.20                0.26  
Kognitiva problem        2.14                         2.08                 0.58  
Trötthet         2.12                         2.00                0.70  
Fysiska problem        1.44                         1.33                0.43  
Psykiska problem        1.75                         1.65                 0.58 
___________________________________________________________________________ 
Kvinnor   
     
Problem under året        0.17                         0.10                0.21 
Kognitiva problem        2.23                         2.28               0.53 
Trötthet         2.68                         2.93               0.88 
Fysiska problem        1.88                         1.77                0.55 
Psykiska problem        2.31                         2.29               0.82 
 
Not. ”Problem under året” är ett index bestående av fem frågor gällande svårigheter och problem angående 
arbete, familj, ansvar, belastning, allvarliga händelser, relationer och ekonomi som besvarades med ja eller nej. 
Medelvärde, median och standardavvikelse för frågor besvarade med ja, där ja fick 1 poäng och nej fick 0 poäng. 
 
Procentsatser beräknades för att få en bild av hur könsfördelningen såg ut gällande hur 
respondenterna svarat på utbränningsskalan. Bland kvinnorna var det 15 % som hamnade i 
den högre delen av skalan och motsvarande siffra för män var 2.22 %. 
     En korrelationsanalys genomfördes för att studera samband mellan de tre indexerade 
variablerna i totalgruppen. Spearmanskorrelationer utfördes eftersom snedfördelningar 
förekom i materialet. Korrelationsanalyserna visade på signifikanta samband mellan att vara 
högpresterare och både prestationsbaserad självkänsla och utbränning. Kön var endast 
signifikant relaterat till utbränning och det visade sig att kvinnor hade högre resultat än män 
på utbränningsskalan (se Tabell 3). 
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Tabell 3 
Spearmanskorrelationer mellan studiens indexerade variabler samt kön 

Högpresterare       P-b självkänsla       Utbränning          Kön 
___________________________________________________________________________ 
 
Högpresterare 
P-b självkänsla .45** 
Utbränning  .29*             .20 
Kön                      -.003                         -.05  .31* 
Not. P-b självkänsla = prestationsbaserad självkänsla 
*p< .05, **< .01 
Kön: Man = 1; Kvinna = 2 
N = 66 
 
Ytterligare en korrelationsanalys (Spearman) genomfördes för att undersöka skillnader mellan 
de indexerade variablerna i det manliga respektive kvinnliga samplet. Analysen visade att 
prestationsbaserad självkänsla tenderade att korrelerade starkare med att vara högpresterare 
bland kvinnor, r (N = 20) = .58, p < .01 än bland män, r (N = 46) = .37, p < .05. Skillnaden 
mellan dessa korrelationer var dock ej signifikant, z = 1.13, p = .13. Dessutom kunde 
konstateras att utbränning korrelerade signifikant med högpresterare endast bland män r (N = 
46) =  .38, p < .01. 
     Vidare utfördes en regressionsanalys (metod stepwise) för att se vilka av de indexerade 
variablerna samt kön som eventuellt predicerar utbränning. Regressionsanalysen visade att 
modellen förklarade 21 % av den totala variansen i utbränning. Starkast prediktor var 
högpresterare som ensamt förklarade 12 % av variansen. Även kön var en signifikant 
prediktor för utbränning som bidrog med ytterligare 9 % till den förklarade variansen i 
modellen. Prestationsbaserad självkänsla uteslöts i den slutliga modellen (se Tabell 4). 
 
Tabell 4 
Resultat av multiple regressionsanalys (stepwise) angående utbränning 

Prediktorvariabel          R2
 Change                 β                   t                       p of t 

 

 

Högpresterare             .12                   .34                   3.01 <.001
   
Kön              .09                   .31                   2.74 <.001 
 
Modell R = .46 
N = 66 
 
En regressionsanalys (metod stepwise) genomfördes även för att se vilka av de indexerade 
variablerna och kön som predicerade att vara högpresterande. Analysen visade att 
prestationsbaserad självkänsla ensamt förklarade 24.3 % av variansen i att vara högpresterare 
(β = 0.49, t = 4.54, p < .01). Övriga variabler uteslöts av modellen. 
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Diskussion 
 

Föreliggande studie syftade till att undersöka sambandet mellan prestationsbaserad 
självkänsla och att vara högpresterande och dess betydelse för utbränning. Resultatet visade 
att prestationsbaserad självkänsla hade betydelse för att vara högpresterande och vidare att 
vara högpresterande hade betydelse för utbränning. Även kön hade betydelse för utbränning 
men inte för prestationsbaserad självkänsla eller för att vara högpresterande. Kvinnor visade 
ett högre resultat gällande utbränning. 
     Korrelationsanalyser visade att det förelåg positiva, signifikanta samband mellan 
prestationsbaserad självkänsla och utbränning. Även att vara högpresterare och att vara 
kvinna korrelerade positivt med utbränning. Detta bekräftades även av regressionsanalyserna, 
vilka visade att högpresterare och att vara kvinna predicerade utbränning, medan 
prestationsbaserad självkänsla predicerade att vara högpresterande (se Figur 1).  Tidigare 
forskning har framhållit en relation mellan prestationsbaserad självkänsla och utbränning 
(Hallsten et al., 2002). Denna studie visade inte på något direkt samband mellan 
prestationsbaserad självkänsla och utbränning, men ett samband via högpresterare. Detta ger 
ett positivt svar på frågan om prestationsbaserad självkänsla har betydelse för utbränning hos 
högpresterare i arbetslivet.   

                                    
 
Figur 1. Modell för att predicera utbränning utifrån undersökningens faktorer. 
  
Regressionsanalyser gjordes även för att se vilka av indexvariablerna som predicerar att vara 
högpresterande, vilket visade att prestationsbaserad självkänsla predicerar att vara 
högpresterande med hela 24.3 %. Det faktum att prestationsbaserad självkänsla predicerade 
att vara högpresterande kan förklaras med att individen vill höja sin självkänsla genom sina 
prestationer. 
     Korrelationsanalyserna visade att prestationsbaserad självkänsla korrelerade med 
högpresterare bland både kvinnor och män, men att sambandet tenderade att vara starkare 
bland kvinnor. Utbränning visade sig endast korrelera signifikant med högpresterare bland 
män. 
     Vid kontroll av bakgrundsvariabeln kön visade det sig att kvinnor i högre utsträckning än 
män fick höga värden på utbränningsskalan. Detta resultat i linje med viss tidigare forskning 
(Hallsten et al., 2002) men i motsats till annan (Maslach et al., 2001) som istället menar att 
inga könsskillnader finns. Störst skillnad mellan kvinnor och män återfanns i 
utbränningsskalans subdimension ”psykiska problem” och ”trötthet” där kvinnor hade högre 
poäng än män, även detta stöds av tidigare forskning (Socialstyrelsen, 2007; Fotinatos-
Ventouratos & Cooper, 2005). Däremot hade män något högre poäng gällande 
prestationsbaserad självkänsla, men skillnaden var inte signifikant. Inte heller Hallsten et al. 
(2005) fann några signifikanta skillnader mellan könen gällande prestationsbaserad 
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självkänsla vid användande av den arbetsrelaterade versionen av PBSE-skalan. Även 
resultatet för att vara högpresterande var lika för kvinnor och män.  
     Gällande utbränning bör det beaktas att detta begrepp här ses som ett förlopp där individen 
kan vara på väg mot utbränning. En person som fått höga resultat på utbränningsskalan 
behöver inte vara en person som diagnosticerats som utbränd, men som ligger inom 
riskområdet för att bli utbränd. 
 
 
Begränsningar och framtida forskning 
 
Gällande den relativt låga svarsfrekvensen (65.7 %) bör beaktas att enkäten innehöll känsliga 
frågor gällande psykisk hälsa, vilket kan vara en bidragande orsak till att vissa valde att inte 
delta i undersökningen. Även den korta tiden för att besvara enkäten, vilken var nio dagar, 
kan ha bidragit till den relativt låga svarsfrekvensen. Att det bara skickades ut en påminnelse 
under tiden kan även det ha påverkat. För fortsatta studier är det värt att utöka svarstiden och 
även att skicka ut fler påminnelser under tiden för att bidra till högre svarsfrekvens. Dessutom 
kan det faktum att enkäten delades ut av företagets personalavdelning ha bidragit till att 
respondenterna var mindre benägna att svara. Den information respondenterna fick om 
undersökningen var via e-post och i det bifogade missivbrevet. En närmare presentation av 
studien skulle kunna påverkat antalet svar positivt. Valet att personalavdelningen skulle sköta 
distributionen av enkäten var för att behålla deltagarnas anonymitet. 
     Det bör poängteras att antalet kvinnor i studien var relativt få, vilket gör det svårt att uttala 
sig om resultatets giltighet och generaliserbarhet avseende de funna könsskillnaderna, och 
även uteblivna könsskillnader. Även att studien var ett bekvämlighetsurval och genomfördes 
på endast ett företag och att deltagarantalet endast var 66 personer gör det svårt att uttala sig 
om resultatets giltighet och generaliserbarhet. För framtida studier kan det vara intressant att 
genomföra liknande undersökningar med fler deltagare, med en jämnare könsfördelning och 
på fler nivåer inom organisationer och på olika typer av arbetsplatser.  
 
 
Sammanfattning 
 
För att sammanfattningsvis besvara frågeställningarna: (a) Har prestationsbaserad självkänsla 
betydelse för utbränning hos högpresterare i arbetslivet? respektive (b) Hur ser 
könsfördelningen ut gällande det eventuella sambandet mellan prestationsbaserad självkänsla 
och utbränning bland högpresterare? kan sägas att prestationsbaserad självkänsla har 
betydelse för utbränning hos högpresterare i arbetslivet, men att det inte fanns några 
signifikanta könsskillnader gällande sambandet. Däremot visade det sig att det fanns ett 
signifikant samband där kvinnor löpte högre risk än män för utbränning.  
     Denna studies resultat visar att individuella skillnader har betydelse i 
utbränningsprocessen. Människor har olika inre drivkrafter och blir därmed olika sårbara. En 
person med prestationsbaserad självkänsla som presterar för att duga inför sig själv och andra 
är sårbar. Det är viktigt att det tas hänsyn till dessa individuella skillnader hos de anställda för 
att få en fungerande arbetsplats där personalen mår bra. Människor ställer inte bara olika krav 
på sig själva utan uppfattar även kraven från andra på olika sätt. Det är viktigt att ledningen på 
ett företag är tydliga med vad kraven de ställer på personalen innebär. Den anställde kanske 
har ett högre krav på resultatet än vad arbetsgivaren har. Här, som alltid, är viktigt med god 
kommunikation för att båda parter ska förstå varandra.  
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