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Anna Romboli och Peter Romboli 

 
 

I västvärlden sprids stressjukdomar och antalet sjukskrivningar ökar med rasande 
fart och bara i Europa påverkar detta över 40 miljoner yrkesarbetare. Det är främst 
personal med kontaktyrken som drabbas. Tidigare studier visar kulturella 
skillnader vilket kan vara viktigt för mer förståelse och kunskap. Copingstrategier 
mot stress har studerats för att öka förståelse hur vi reagerar vid stress. Syftet med 
studien var att undersöka skillnader mellan italienska och svenska lärares 
utbrändhet och användande av copingstrategier. Det utfördes en tvärkulturell 
undersökning mellan Italien och Sverige. En enkät användes med deltagande 
lärare från båda länder. Resultatet visar tendenser till skillnader, men inga 
signifikanta skillnader mellan grupperna. Italienska lärare visar lägre nivåer av 
emotionell utmattning och depersonalisation men lägre nivå av personlig 
prestation. Italienska lärare skattade copingstrategin religion högre än svenskar, 
vilket kan innebära att italienska lärare använder sig av emotionsfokuserade 
copingstrategier i större utsträckning än svenskar. Tendenserna är intressanta för 
framtida studier inom utbrändhet och coping. 

 
 
Stress och stressrelaterade sjukdomar håller på att bli ett stort folkhälsoproblem i västvärlden. 
Många rapporter visar att vi blir mer och mer utbrända på grund av vårt arbete eller vår 
arbetsmiljö. Vi arbetar i för långa perioder under alltför stressiga förhållanden som leder till 
utbränning och sjukskrivningar. En annan faktor är att många sektorer lider av nedskärningar 
trots att behovet blir större, till exempel inom skolan och sjukvården. Arbetsrelaterad stress 
påverkar över 40 miljoner yrkesarbetare i Europa och kostar EU uppskattningsvis 20 biljoner 
Euro i frånvaro och hälsorelaterade kostnader om året, enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån 
(2002). Arbetsrelaterad stress är Europas andra största yrkeshälsoproblem efter ryggproblem 
Europeiska arbetsmiljöbyrån (2002). Yrkesmedicinska enheten (2000) visade en rapport om 
lärarnas ohälsa och deras uppenbara risk för utbrändhet. Arbetsmiljöverket (2004) 
presenterade ett uppdaterat material som än en gång visade på samma stigande tendens.  
Två år senare presenterades en undersökning på Arbetsmiljöverket (2006) som visar att den 
största delen yrkesgrupper som har den högsta frekvensen av organisatoriskt eller socialt 
orsakade stressjukdomar, är verksamma inom skola, vård och omsorg.   
 
Lärare 
Termen burnout nämndes för första gången av Freudenberger år 1974 där begreppet 
diskuterades hos personal som arbetar inom psykiatrin. Forskningen om burnout 
koncentrerades i början främst inom de omvårdande yrkena som mentalskötare, 
sjuksköterskor och läkare men inte hos lärare. Freud återkallade redan 1937 ett gammalt 
talesätt om de tre omöjliga yrkena. ”De andra två yrkena, observerat under lång tid, är att 
undervisa och regera.”(Freud, 1937 s.513) vilket visar på en insikt om vad läraryrket innebär. 
De yrken som är mest drabbade är kontaktyrken, de som har nära kontakt med andra 
människor. Det engagemang som krävs i dessa arbeten, de långa arbetsdagarna och den 
orimligt stora arbetsbördan tröttar ut, liksom eventuella konflikter med klienter, patienter, 
elever, kollegor och chefer. För att kunna hantera situationen distanserar sig en del anställda 
från människor som de kommer i kontakt med och från personligt engagemang i sitt arbete.  
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Svårigheterna att göra framsteg kan därtill göra att dessa anställda börjar tvivla på sin förmåga 
och ifrågasätter det vettiga i att fortsätta i yrket (Maslach, 1997). I USA visar studier att lärare 
uppvisar höga nivåer av utmattning och cynism vilket är två av utbrändhetsdimensionerna, 
enligt Maslach (1997).  
I Finland visar en studie att lärare är den yrkesgrupp som lider mest av utbrändhet (Hakanen, 
2005). En italiensk studie visar att en tredjedel av lärarna i undersökningen hade symtom av 
utbrändhet enligt Maslach Burnout Inventory (MBI) (Acanfora, 2002). MBI mäter de tre 
aspekterna av utbränningssyndromet: emotionell utmattning, depersonalisation och nedsatt 
personlig prestation. Det är den mest använda skalan både i forskningen om utbränning och i 
utbildningsprogram (Maslach, 1982). En studie på italienska lärare visade att nästan 55 % av 
dem rapporterade oro och att de är känslomässigt ansträngda (Acanfora, 2002). I Sverige visar 
rapporter från Yrkesmedicinska enheten (2000) att 24 % av all skolpersonal ligger i riskzonen 
för utbrändhet och 8 % i extrem riskzon för utbrändhet. Läraryrket idag är ett krävande yrke 
på många olika sätt, dels beroende på den inre strukturen men också beroende på 
arbetsuppgifternas art. En annan orsak som ofta dyker upp är att lärare har stora arbetskrav 
vilket medför starka prestationskrav från dem själva, större än man klarar av Elander (2005). 
 
Utbrändhet 
Vad innebär det att vara utbränd? Utbrändhet beskrivs av dess första forskare Freudenberger 
att ”Det är slutet på en process varpå starkt motiverade och engagerade personer förlorar sin 
anda och sitt humör” (Freudenberger 1980). Det kan också beskrivas så här: ”Utbrändhet 
involverar fysisk, mental och emotionell utmattning som skapas av långsiktiga emotionellt 
krävande situationer” (Weiten, 2001, s.544). Det finns många olika åsikter och teorier om 
utbrändhet och dess orsak, det finns de som menar att det är en extern påverkan med höga 
arbetskrav och påfrestande situationer och arbetsuppgifter som till exempel att handskas med 
patienter som inte vill ha hjälp eller som man vet inte har lång tid kvar att leva. För en lärare 
kan det vara ett totalt ointresse från elevernas sida eller väldigt ansträngande relationer med 
problemfyllda elever och deras föräldrar, stora nedskärningar och alldeles för stora klasser 
som inte går att hantera. Situationer som är emotionellt påfrestande och svåra att arbeta med 
skapar stress under långa perioder och det i sin tur leder till utbrändhet. Det andra synsättet är 
att interna individuella egenskaper inverkar på oss och vårat sätt att hantera svåra stressfulla 
situationer. Idag är många forskare överens om att det är yttre påfrestningar som vi i korta 
perioder kan klara men i långa tidsperspektiv gör att vi istället blir utbrända (Maslach, 1982).  
 
Några av de allvarligare symtomen vid utbrändhet är:  
• Känslomässig förflackning 
• Koncentrationsproblem 
• Ångestproblem 
• Tankestörningar, tvångstankar 
• Värdelöshetskänslor 
• Smärta, muskelvärk, yrsel och infektioner 
• Ökad stresskänslighet 
• Trötthet 
(Adler & Holmgren, 2000). 
 
Det finns olika förklaringar till dessa symtom varav två är: (1) En teori kallas för cortisol 
kaskad eftersom den involverar cortisolproduktionen. När vi känner att vi upplever fara som 
en stressituation innebär, producerar binjurebarken cortisol som skall mildra de allvarliga 
påfrestningarna.  
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Om situationen är långvarig kan det leda till alldeles för höga nivåer av cortisol som 
eventuellt kan skada de dendriter i hippocampus som förstärker impulser och utformning av 
initiala minnen. Det är alltså vid långvarig stress som dessa skador kan uppkomma och bli 
mer permanenta. Kanske inte helt permanenta men det kan ta upp till månader och år för att 
bli helt återställd. (2) Den andra teorin innefattar störningar i samverkan mellan nerv och 
gliaceller. Astrogliaceller hjälper nervceller att hålla en optimal nivå av glutamat och kalium. 
Glutamat är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnan. Störningar i det systemet kan 
förändra signal- brusförhållandet, vilket kan minska överföringskapaciteten i nervcellerna. 
Störningar mellan glutamat och kalium upptag har observerats vid t.ex. långvarig stress eller 
ångest. Dessa störningar kan leda till: minskad mental kapacitet, minskad simultankapacitet 
och minskad koncentrationsförmåga. Känslan av minskad mental kapacitet kan orsaka mer 
oro, ångest och stress. Även en del neurohormonella störningar kan härledas till en minskad 
glutamatåterupptagningsförmåga i astrogliacellerna (www.stressmottagning.nu). 
Pines (2004) är klinisk-, social- och organisationspsykolog och har samarbetat med Maslach 
och Aronson som är ledande namn inom forskningen om utbrändhet. Hon har tillsammans 
med Aronson skapat det näst mest använda måttet efter Maslach Burnout Inventory (MBI) för 
att mäta utbrändhet; The burnout Measure (BM). I en av Pines artiklar (2004) utgår hon från 
det existentiella perspektivet, vilket innebär att grundorsaken till utbrändhet ligger i 
människors behov att känna att deras liv är meningsfullt; att det de gör har betydelse och är 
viktigt. Idag har arbetet blivit ett av de viktigaste inslagen i våra liv och vi hoppas att vi skall 
existentiell mening ifrån vårat arbete. Om det inte sker utan vi istället känner att arbetet 
misslyckats och att det är meningslöst för oss, känner vi hopplöshet och hjälplöshet vilket kan 
leda till utbrändhet. I undersökningen kan vi ta del av en jämförelse mellan amerikanska och 
israeliska lärare, sjuksköterskor och managers. Syftet med undersökningen var att se om det 
finns någon skillnad i deras nivåer av utbrändhet. Eftersom Israel har en instabil situation med 
hot och terrorism och klart sämre arbetsvillkor än deras amerikanska kollegor borde de vara 
mer utbrända med den stressiga situation de befinner sig i. Men istället visar det sig att de i 
alla tre yrkesgrupperna är signifikant mindre utbrända än amerikaner. Det existentiella 
perspektivet förespråkar att israeler, bosatta i Israel, bor där av existentiell skäl och detta 
faktum skulle då förklara att de blir mindre utbrända på grund av att de inte anser att 
meningen med livet är att koncentrerar sig på arbetet, utan snarare på livet självt. (Pines, 
2004). Det finns även en stor skillnad mellan afroamerikaner och vita i USA. Afroamerikaner 
blir inte lika ofta utbrända som de vita amerikanerna. De visar också mycket mindre 
emotionell utmattning och mycket mindre depersonalisation, både i känslornas intensitet och 
frekvens (Maslach, 1982).  
Dessa kulturskillnader är intressanta för kunskapen om stress och utbrändhet. För att förstå 
psykologiska fenomen bättre kan det vara nyttigt att just göra tvärkulturella undersökningar 
för att se hur vår kultur eventuellt påverkar oss som individer. I denna studie finns inte det 
existentiella perspektivet som utgångspunkt men studien fann de skillnader som Pines 
upptäckte mellan israeler och amerikaner intressanta. I denna studie jämförs den 
nordeuropeiska kulturen med den sydeuropeiska kulturen. 
 
Kultur 
Kultur är ett begrepp som är mycket omdiskuterat inom psykologin och det finns många olika 
definitioner för vad det egentligen innebär. Det finns också många olika teorier och modeller 
som förklarar och beskriver kultur. Något de har gemensamt är att det innefattar konkreta 
beteenden men också en mer abstrakt helhet av många olika företeelser som trosuppfattningar, 
seder och bruk, boende och handlingsmönster (Schaller & Crandall, 2004). Kultur är också 
något som skall delas av ett stort antal människor som exempelvis samma traditioner, samma 
symboler, eller lika värderingar så kallade normer.  
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Dessa normer måste också vara olika jämfört med andra kulturer för att vara en kultur, annars 
är det universella normer hos oss människor. Dessa skillnader måste vara många och inom ett 
antal olika områden för att kunna definieras som en kultur (Schaller & Crandall, 2004).  
Det är ett abstrakt område men psykologisk forskning och teori om hur dessa skillnader eller 
likheter påverkar stora populationer hjälper oss att få mer förståelse för såväl sociala 
beteenden som individuella och hur normer skapas, förändras och består (Schaller & Crandall, 
2004). En välkänd definition av vad kultur är har Hofstede introducerat: ”Kultur är den 
kollektiva programmeringen av vår mentalitet som urskiljer medlemmarna från en grupp eller 
kategori av människor från en annan” (Hofstede 2001). 
Hofstede presenterar också en modell av kulturens olika dimensioner: The Five Dimensions 
Culture Model som beskriver fem olika dimensioner av kultur: (1) Power Distance (PDI) – 
vilken handlar om till vilken grad makten är fördelad för människor, organisationer och 
institutioner. Det finns samhällen som har starka maktstyren och det finns samhällen där 
makten är mer jämnt fördelad över dess medlemmar. (2) Individualism vs. Collectivism 
(IDV) - denna dimension innefattar till vilken grad individerna är integrerade i en grupp, i ett 
kollektivistiskt samhälle eller till vilken grad det är ett individualistiskt samhälle. I ett 
individualistiskt samhälle förväntas alla att ta hand om sig själva och sin närmsta familj. I ett 
kollektivistiskt samhälle istället integreras man starkt i större familjer och grupper. (3) 
Masculinity vs. Femininity (MAS) - här räknas till vilken grad samhället har maskulina eller 
feminina karaktäristiska; om det är ett samhälle som är anspråkslöst och omtänksamt är det 
mer feminint, är det istället tävlingsinriktat och hävdande är det mer maskulint. Sverige 
betraktas ha den mest feminina kulturen och Japan den mest maskulina. (4) Uncertainty 
Avoidance - den här dimensionen berör till vilken grad människor föredrar strukturerade eller 
ostrukturerade situationer. I kulturer med mer certainty avoidance är mer stela och de som har 
mindre är mer flexibla. (5) Long Term Orientation vs. Short-term orientation (LTO) - i den 
här dimensionen som är ett senare tillägg innebär och handlar det om långtidsorienterade och 
korttidsorienterade värderingar. Långtidsvärderingar associeras med sparsamhet och 
uthållighet, korttids värderingar associeras istället med respekt för traditioner, och sociala 
förpliktelser. Denna undersökning utgår från Hofstedes definition av kultur och hans fem 
dimensioner av kultur. Figur 1 visar en jämförelse mellan Italien och Sverige hos de fem olika 
dimensionerna. De skiljer sig ganska mycket åt, speciellt i dimensionen Masculinity vs. 
Femininity. Italien har en relativt maskulin kultur medan Sverige har den minst maskulina 
kulturen av alla 67 länder som är med i undersökningen. 
 

 
 

Figur 1 En jämförelse mellan Italien och Sverige enligt Hofstedes The Five Dimensions Culture Model 
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Coping och stress 
Coping definieras som tankar och beteenden vi använder för att klara av interna och externa 
behov i situationer som upplevs som stressande. Allmänt kan man kalla förmågan att hantera 
stress för coping men med coping menas också fysisk, psykisk och/eller social förmåga att 
leva med en sjukdom eller ett handikapp (Egidius, 1994). Det är svårt att tala om stress utan att 
samtidigt tala om coping eftersom om copingen inte fungerar tillräcklig blir stressen tyngre att 
hantera (Lazarus, 1990). Under 1980-talet kom Taylor att intressera sig för copingens 
framgångsrika kraftansträngningar att få människor som upplevt olika typer av trauman att 
överleva och gå vidare. I sin bok Positive Illusions (1989) skriver hon att anpassningsbarheten 
hos människor med gynnsamma föreställningar om jaget, omvärlden och framtiden är bättre 
och gör dem bättre rustade för negativa yttre omständigheter än personer med negativa 
föreställningar. Taylor delar in illusionerna i tre generella kategorier: visar högre 
självförtroende än som kanske är fallet egentligen, personlig kontroll och förmåga att få 
positiva saker att ske samtidigt som man undviker negativa saker och en orealistisk optimism 
om en positiv framtid. Denna teori fick både anhängare och motståndare men idag anser man 
att den copingmekanism (den teknik/metod människan använder för att möta problem t ex med 
humor, dagdrömmar, glida undan, genom att säga ifrån och gå rakt på sak, tala om något annat 
osv.) som människor framgångsrikt använder sig av för hanteringen av stress har sin grund i 
en positiv livssyn och positiv omgivning (Lazarus, 1990). De faktorer som ökar 
copingförmågan är möjligheten att predicera och kontrollera händelseförloppet, förmågan att 
se nya situationer som utmaningar, tron på den egna förmågan, personliga resurser och 
omgivningens sociala stöd (Cohen, 1998). Stress har även en negativ inverkan på 
immunförsvaret Cohen (1998) har visat att kronisk stress som varar en månad eller mer 
dubblerar förekomsten och graden av förkylning och Kiecolt-Glaser (1994) har pekat på ökad 
risk för hjärtsjukdomar och förseningar i tillfrisknandet av sjuka människor. Man kan säga att 
stress och negativa känslotillstånd skadar kroppen på mer än ett sätt och en stressbefriad 
människa med positivt känslotillstånd mår generellt bättre och har en större grad av 
välbefinnande Lazarus (1990). På 70- och 80-talet bedrevs mycket forskning kring coping och 
man utvecklade nya sätt att mäta för att analysera coping i specifikt stressfulla situationer. 
Från början använde man sig av checklistor för tankar och beteende som folk använde sig av 
för att klara av stress men idag väljer man tillvägagångssätt som man tror är mest passande 
och användbart för forskaren. Ibland kan den bästa lösningen kanske vara att involvera flera 
tillvägagångssätt (Lazarus, 1990). 
 
Copingstrategier 
Coping innehåller flera dussin specifika termer som beskriver tankar och beteende. Folkman 
och Lazarus (1980) gjorde skillnad mellan två, för dem, identifierbara grupper: 
problemfokuserad coping vilket innebär att man tar i tu med problemet och emotionsfokuserad 
coping där man hanterar de känslor som situationen ger upphov till och tar hjälp av olika 
försvarsmekanismer. Det finns även en tredje, enligt Parker och Endler (1996), identifierbar 
grupp, undvikande-orienterad coping som menar att denna använder individer när de söker 
efter socialt stöd. Man söker efter andra individer för att få känslomässigt stöd som hjälper en 
att hantera sin stress. Senare har forskningen kommit att utveckla nya dimensioner såsom 
social coping och innebördsfokuserad coping (en annorlunda typ av coping där kognitiva 
strategier används för att hantera betydelsen av en situation t ex respons av positiva 
jämförelser eller selektivt ignorerande (Lazarus, 1990). Folkman och Lazarus (1988) har 
utvecklat ett frågeformulär (Ways of Coping Scale) för att kunna mäta individuella skillnader 
av coping där de medverkande ombes att tänka på speciella händelser i livet och hur man 
responderade på dessa.  
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Allteftersom copingskalan har använts i stress- och bearbetningsforskningen, många gånger 
med positivt resultat, har den även utsatts för kritik. Coyne och Gotlib (1996) påstår 
exempelvis att efter att obehindrat använt sig av dessa checklistor skapar man en ofullständig 
och skev bild av coping. Stone et al. (1998) fortsätter kritiken med att säga att retrospektiva 
rapporter av coping, såsom man skaffar sig genom information i Lazarus copingskala, rimmar 
illa med dagliga rapporter av coping. Enligt Stone et.al. (1998) tar man för lite hänsyn till 
tidsfaktorn. 
 
Hur kommer det sig att vissa människor är bättre än andra på att hantera den stress som 
kommer och går livet igenom? 
Människor har olika grad av stresskänslighet och individuella sätt att möta stress, olika 
copingstrategier. Dessa statregier är situation beroende och används olika beroende på person. 
Troligtvis kan även andra begrepp såsom kultur, utvecklingshistorien och personligheten 
hjälpa till att förklara individuella skillnader. Men coping skiljer sig från dessa begrepp på så 
sätt att det lånar ”sig självt” till kognitiva beteendemässiga ingripanden. Som sådan anspelar 
coping inte bara på att vara ett förklarande koncept beträffande en förändringsförmåga som 
direkt respons av stress, utan även som en portal för ingripanden. Desto snabbare vi använder 
oss av eller hittar slagkraftiga copingstrategier för att hantera stress desto snabbare kan vi 
återvända till ett normalt liv, enligt Lazarus (1990). Coping forskningen utvecklas och nya rön 
för forskningen framåt såsom dualprocessmodellen, sociala aspekter, nya inriktningar som 
ligger nära den framträdande emotionella forskningen (emotionellt betraktelsesätt; emotions 
reglerande och positiv emotion och coping) Allt eftersom forskningen fortskrider skapar vi en 
bättre förståelse för coping och våra möjligheter att hjälpa människor med akut och kronisk 
stress ökar kontinuerligt.  
 
Har det någon betydelse vilken copingstrategi människor använder sig av när de utsätts för 
stress? 
Människor med högre utbildningsgrad, högre inkomst och högre yrkesstatus har generellt 
bättre hälsa och lever därmed längre. Anledningarna till detta är många och kan delvis 
förklaras av livsstilsfaktorer såsom avstående från rökning, alkoholmissbruk, dåliga kostvanor 
etc. (Orth-Gomér 2000). År 2000 visade Orth-Goméren undersökning (lågutbildade kvinnor 
ställdes mot högutbildade kvinnor) att risken för hjärt-kärlsjukdomar var dubbelt så hög bland 
lågutbildade. Orth-Gomérs förklaringsmodell går ut på att detta beror på livsstilsfaktorer, 
stress, monotomi i arbetet, bristande socialt stöd, dålig självtillit och sämre copingstrategier. 
Det är även lättare att drabbas av en stressrelaterad sjukdom om individen har faktorer i sin 
personlighet som medverkar till att hon har svårare att hantera stress på ett lämpligt sätt, enligt 
Anderberg (2002). Lazarus och Folkman (1984) har, som beskrevs tidigare, funnit att olika 
copingstrategier påverkar känslorna på olika sätt. Vissa strategier har visat sig öka positiva 
känslor och minska negativa och andra strategier kan försämra den emotionella upplevelsen. 
Några exempel på copingstrategier som har visat sig funktionella och samtidigt gett positiva 
effekter är planerad problemlösning, acceptans, aktivt deltagande, sökande av socialt stöd. 
Copingstrategier som visat sig förvärra känsloupplevelsen är distansering och förnekande. 
Lazarus (1990) och Orth-Gomér (2000) har i sina kvinno-, stress- och hjärt-
kärlsjukdomsstudier visat att valet av copingstrategi har stor betydelse för återfallsrisken.  
De kvinnor som var aktiva, trodde på sin förmåga och tog tag i sina problem hade liten 
riskökning, samtidigt som kvinnor med passiv strategi (såsom förnekande, undvikande, 
missbruk etc.) hade mångdubbelt större riskökning när de utsattes för svår stress. Trots detta 
går det inte att påstå att problemfokuserade copingstrategier är bättre och mer effektiva än 
emotionsfokuserade utan det varierar beroende på individ och situation (Lazarus, 1984; 1990).  
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Copingstrategier används oftare om en individ upplever att hon har lite eller inget hon kan 
göra för att påverka sin situation. Medan om individen upplever att hon kan påverka sin 
situation, förändra och/eller kontrollera den är problemfokuserade copingstrategin mera 
framträdande. (Anderberg 2002; Lazarus 1984; 1990; Orth-Gomér 2000). 
 
Syfte och frågeställning 
Det här är en tvärkulturell studie som undersöker stress hos italienska och svenska lärare. 
Syftet med studien är att se om det finns några eventuella likheter eller skillnader mellan de 
två olika kulturernas lärare och utbrändhetssymtom. Enligt Hofstedes The 5D model (Figur 1) 
finns det ganska stora skillnader mellan Sverige och Italien på vissa dimensioner, trots att det 
är två europeiska länder. Italien har en väldigt maskulin kultur medan Sverige har en stark 
feminin kultur. Även de andra tre dimensionerna visar skillnader. Studien granskar också vilka 
copingstrategier lärarna använder sig av och om det finns några skillnader mellan de italienska 
och svenska lärarnas val av copingstrategier. Det som är av intresse i den här studien är främst 
att se om det kan finnas kulturella faktorer som påverkar hur vi reagerar individuellt. Studien 
går inte in vidare på om eventuella orsaker eller kulturella faktorer utan endast om det finns 
några skillnader mellan länderna.  
 
Frågeställning och hypotes 
I studien finns det två frågeställningar och två hypoteser. (1) Den första frågeställningen är om 
det finns någon signifikant skillnad mellan svenska och italienska lärares arbetsrelaterade 
utbränningssymtom enligt (MBI). (2) Den andra frågeställningen är om det finns någon 
signifikant skillnad i vilka copingstrategier de italienska och svenska lärarna använder mot 
stressfulla arbetsrelaterade situationer. 
Hypotes 1: Italienska och svenska lärare skiljer sig åt i deras utbränningssymtom. 
Hypotes 2: Italienska och svenska lärare använder sig av liknande copingstrategier  
för att hantera stress. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Ett frågeformulär som innehöll svenska versionen av Brief COPE och Maslach Burnout 
Inventory (MBI) skickades ut till 70 lärare, 35 lärare i Italien och 35 lärare i Sverige.  
Den totala svarsfrekvensen var 60 % (42 stycken (60 %) av 70 stycken (100 %) svarade).  
I Sverige var svarsfrekvensen 57 % (20 st.), de som inte deltog meddelade att de var trötta på 
enkäter, att denna enkät var för lång eller så angav de ingen orsak alls. I Italien var 
svarsfrekvensen 63 % (22 st.), anledningarna till varför dem inte ville deltaga var desamma 
som Sverige. I Italien arbetar deltagarna på en skola som ligger i en småstad och i Sverige 
arbetar deltagarna på skolor i storstäder. Deltagarna bestod av 71 % kvinnor och 29 % män. 
Deltagarnas medelålder var 47,9 år (SD = 11.80).  
 
Material  
Undersökningen genomfördes med en enkät innehållande Brief COPE och Maslach Burnout 
Inventory (MBI) som föregicks av bakgrundsfrågor.  
Utbrändhet mättes med Maslach Burnout Inventory Educators Survey MBI –ES (Maslach, 
Jackson & Leiter, 1996). Den ursprungliga MBI är utformad för yrken inom omvårdnad och 
kallas MBI, i studier av lärare byter man ut ordet patienter i enkäten till elever, det finns stöd 
för reliabilitet och validitet efter att ordet elever ersätter ordet patienter.  
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Istället för MBI kallas den MBI ES (Maslach, Jackson & Leiter 1996). MBI är den mest 
använda skalan i forskning om utbrändhet (Lee & Ashforth, 1990; Maslach, Jackson & Leiter, 
1996; Pines, 2004).  
 
The Maslach Burnout Inventory (MBI) består av tre undergrupper som visar tre olika aspekter 
av utbrändhetssyndromet:  

1. Emotionell Utmattning (EU) innebär att de är utmattade och väldigt trötta på grund av 
sitt yrke.  

2. Depersonalisation (DP) innebär att den anställde inte längre kan känna med sina 
patienter eller elever, de har blivit opersonliga för dem.  

3. Personlig Prestation (PP) innebär de känner oss kompetenta och att arbetet de utför är 
meningsfullt. 

 
MBI -ES består av 22 frågor med sju svarsalternativ. 0 = Aldrig,1 = Ett par gånger om året 
eller mindre, 2= En gång i månaden, 3= Ett par gånger i månaden, 4= En gång i veckan, 5 = 
Ett par gånger i veckan och 6 = Varje dag. Utbrändhet är en kontinuerlig variabel som går från 
låg till medel till hög erfaren känsla. En hög grad av utbrändhet reflekteras i höga resultat i 
Emotionell Utmattning och Depersonalisation. En genomsnittlig grad av utbrändhet reflekteras 
i ett genomsnittligt resultat i alla tre delskalor. En låg grad av utbrändhet innebär låga resultat i 
Emotionell Utmattning och Depersonalisation och höga resultat i Personlig Prestation. Varje 
fråga rangordnas efter både intensitet och i frekvens. Ett exempel på en fråga är; Jag känner 
mig helt fysiskt slut på slutet av arbetsdagen.  
 
Copingstrategier mättes med en modifierad variant av den svenska versionen av Brief COPE 
(Caver, Scheier & Weintraub, 1989). Originalskalan har 52 punkter och är designad till att 
mäta 14 olika copingstrategier.  
I denna studie användes sju av dessa 14 copingstrategier (Självdistraktion, Aktiv coping, 
Emotionellt socialt stöd, Instrumentellt socialt stöd, Ventilering av känslor, Planering, 
Religion) eftersom dessa direkt är relevanta för hypoteserna och frågeställningarna.1 samt av 
avgränsningsskäl. Aktiv coping och planering användes då de består av kärnan av de 
karaktäristika som arbetsuppgiftsorienterad problemlösning innehåller. Söka socialt stöd både 
för instrumentella och emotionella skäl, användes därför att dessa strategier kan ge insikt i hur 
man utnyttjar socialt stöd som resurs för att hantera negativa coping händelser och situationer. 
Använda sig av sin religion, användes för att se om det fanns några kulturella psykologiska 
skäl och skillnader i hur man hanterar coping mellan Italien och Sverige. Självdistraktion, 
eftersom den kategorin omfattar de individer som inte anstränger sig för att lösa eventuella 
problem. Brief COPE kan användas för att mäta både dispositionell och situationell coping. 
Den dispositionella varianten användes i denna studie. Deltagarna angav hur ofta de brukade 
använda sig av de olika strategierna på en fyrgradig skala; 1 = mycket sällan, 2 = ganska 
sällan, 3 = ganska ofta och 4 = mycket ofta. Ett exempel på en fråga är: ”Följande strategi 
underlättar mitt arbete”, Där exempelvis svaret kunde vara . Jag får hjälp och råd från andra 
människor eller Jag försöker komma på en strategi för vad jag ska göra. 
 
 
 
 
                                                 
1 De copingstrategier som inte var inkluderade i vår studie var Förnekande, Använder alkohol eller droger, 
Uppgivenhet, Positiv Omtolkning, Humor, Accepterande, och Självanklagelse. Vi har valt att exkludera dessa 
eftersom de inte var direkt relevanta för våra hypoteser och frågeställningar. Hong (2007). 
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Procedur 
Den italienska versionen av enkäten översattes av Cecilia Ballini som är högstadielärare i 
engelska och italienska på en skola i Orbetello i Italien. Ballini är ingen officiell översättare så 
eventuell språkskillnad kan finnas i enkäten. Enkäterna lämnades ut till deltagarna på 
respektive skolor efter godkännande av rektor och studierektorer samt berörda lärare. 
Deltagarna fick information om att enkäten var frivillig och kommer ingå i en C-uppsats i 
psykologi. De informerades även att enkäten behandlas anonymt och konfidentiellt. 
Deltagarna fick cirka en vecka att fylla i enkäten och lämna tillbaka den.  
 
 

Resultat 
 
Inledningsvis redovisas en reliabilitetsanalys för respektive summavariabel för de två skalor 
som använts i studien. Därefter visas deskriptiv statistik. Sedan utfördes ett tvåsidigt 
oberoende t-test för att jämföra deltagarnas medelvärden mellan symtomen av utbrändhet 
enligt MBI och copingstrategier enligt Brief COPE.  
 
Reliabilitetsanalys 
I avsikt att slå ihop item till summavariabler undersöktes den interna homogeniteten. Tabell 1 
visar Cronbach´s alpha, och antal (N) för respektive summavariabel. Enligt Maslach, Jackson 
& Leiter (1996) har Maslach Burnout Inventory (MBI) visat ha god reliabilitet; Emotionell 
utmattning, a=.90, Depersonalisation, a=.76, och Personlig prestation, a=.76. Tabell 1 visar 
även beskrivande statistik för de tio summavariablerna i studien för utbrändhet och coping. 
Undersökningen har testat ett stort antal variabler och därför har det varit lämpligt att utföra en 
Bonferronikorrektion för att få fram alfavärdet på 0,05 nivån.  
 
Tabell 1. Antal, medelvärden, standardavvikelser och reliabilitetskoefficienten (Cronbach´s 
Alpha) för summavariabler: utbrändhet och coping. 
Summavariabler N M SD α 
Emotionell utmattning 42 22.52 10,42 .91 
Depersonalisation 42 6,62 5,50 .83 
Personlig prestation 42 37,38 7,41 .84 
Självdistraktion 42 36,05 9,50 .91 
Aktiv coping 42 44,26 7,36 .90 
Emotionellt socialt stöd 42 39,14 11,59 .97 
Instrumentellt socialt stöd 42 40,81 9,86 .93 
Ventilering av känslor 42 36,93 9,92 .96 
Planering 42 45,31 9,21 .71 
Religion 42 24,64 10,49 .94 
 
T-test 
Ett oberoende tvåsidigt t-test jämförde medelvärden mellan italienska och svenska lärares 
symtom av utbrändhet och användandet av copingstrategier. Som framgår i Tabell fanns det 
ingen signifikant skillnad mellan italienska och svenska lärares utbrändhetssymtom eller 
användandet av copingstrategier. Eta² visade att personlig prestation och religion hade hög 
effektstorlek och instrumentellt socialt stöd hade medel effektstorlek, de övriga hade låg 
effektstorlek. 
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Tabell 2. Medelvärde, standardavvikelse, t-värde och  p-värde. 
Summavariabler Nationalitet M SD t p 
Emotionell utmattning Italien 20,73 9,64   
 Sverige 24,50 11,12   
    - 1,18 .25 
Depersonalisation Italien 6,05 6,18   
 Sverige 7,25 4,71   
    - .71 .49 
Personlig Prestation Italien 34,77 7,45   
 Sverige 40,25 6,37   
    - 2,55 .02 
Självdistraktion Italien 36,32 10,05   
 Sverige 35,75 9,11   
    .19 .85 
Aktiv coping Italien 44,18 7,24   
 Sverige 44,35 7,68   
    - .07 .94 
Emotionellt socialt stöd Italien 39,09 11,59   
 Sverige 39,20 11,89   
    - .03 .98 
Instrumentellt socialt stöd Italien 43,27 7,80   
 Sverige 38,10 11,30   
    1,71 .10 
Ventilering av känslor Italien 36,82 11,01   
 Sverige 37,05 8,86   
    - .08 .94 
Planering Italien 45,73 9,78   
 Sverige 44,85 8,77   
    .31 .76 
Religion Italien 28,45 9,52   
 Sverige 20,45 10,11   
    2,64 .01 
 
Emotionell utmattning och depersonalisation skattade italienska lärare lägre än svenska men i 
personlig prestation där grad av utbrändhet står i omvänd skala skattade italienska lärare lägre 
än de svenska. Italienska lärare uppvisade i genomsnitt mindre emotionell utmattning och 
depersonalisation och även mindre personlig prestation. 
Resultatet visar ingen statistisk signifikant skillnad i hur italienska och svenska lärare 
använder sig av copingstrategier för att hantera stress. Italienska lärare skattade däremot högre 
vid självdistraktion, instrumentellt socialt stöd, planering, religion och lägre vid aktiv coping, 
emotionellt socialt stöd, ventilering av känslor än svenska lärare. (se Tabell 3).  
Största skillnaden uppvisade instrumentellt socialt stöd och religion som var högre och därmed 
visade på den största skillnaden (se Tabell 3) även om denna skillnad inte är statistisk 
säkerställd. 
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att jämföra lärares utbrändhetssymtom och användandet av 
copingstrategier i två olika kulturer. Den jämförde italienska och svenska lärares 
utbrändhetssymtom och användande av copingstrategier. Den första hypotesen var att de två 
kulturerna skulle skilja sig i deras utbrändhetsnivåer enligt MBI. Studien redovisar ingen 
statistisk signifikant skillnad i utbrändhetssymtom mellan de två jämförda grupperna vilket 
motbevisar vår första hypotes.  
Vad gäller emotionell utmattning och depersonalisation skattade italienska lärare lägre än de 
svenska. Vilket innebär att de italienska lärarna i genomsnitt upplever mindre utmattning och 
utarbetning på grund av sitt arbete. De svarade i genomsnitt lägre på depersonalisation som 
innebär att de italienska lärarna i genomsnitt upplever mindre känslolöshet och tomhet inför 
deras elever än deras svenska kollegor. De italienska lärarna skattade i genomsnitt lägre än de 
svenska lärarna i personlig prestation. Skalan till personlig prestation är omvänd och innebär 
att de svenska lärarna upplever mer personlig prestation med deras yrke än italienarna, de 
svenska lärarna känner mer tillfredställelse och kompetens med sitt arbete. Detta resultat är 
intressant eftersom de två första resultaten visar att de är mindre utbrända medan personlig 
prestation visar tvärtom.  
Den andra hypotesen var att de inte skulle skilja sig i deras användande av copingstrategier. 
Resultaten visar ingen statistisk signifikant skillnad mellan italienska och svenska lärare i 
användandet av copingstrategier hantera stress. Vilket överensstämmer med studiens andra 
hypotes. Italienska lärare skattade högre vid självdistraktion, instrumentellt socialt stöd, 
planering, religion och lägre vid aktiv coping, emotionellt socialt stöd, ventilering av känslor 
än svenska lärare. Största skillnaden uppvisade instrumentellt socialt stöd och religion som var 
mycket högre och därmed den största skillnaden i vilka copingstrategier italienska och svenska 
lärare använder sig för att hantera stress. Undersökningen visar god reliabilitet i både måttet 
för utbrändhet och coping, i studien användes skalor som är välanvända och beprövade. 
Validiteten har däremot brister delvis beroende på grund av ett lågt deltagande. Andra faktorer 
som kan påverka resultaten är kulturella faktorer, som till exempel hur accepterat det är av 
kollegor och arbetsgivare att vara sjukskriven på grund av arbetsrelaterad stress. Trots att 
enkäten är anonym kan det påverka deltagarnas svar att svara utefter hur man vill att det skall 
vara istället för hur det är egentligen. De svenska deltagarna var lärare vid skolor i betydligt 
större städer än de italienska lärarna som också kan bidra till eventuella brister i validiteten. 
I denna studie har endast vissa delar av Brief COPE använts, eftersom dessa copingstrategier 
var de mest relevanta för studien, vilket är lämpligt, enligt Carver (1997). Carver påpekar 
också att om antalet frågor begränsas kan det minska deltagarbortfallet. Eftersom 
enkätundersökningen hade ett svarsbortfall på 40 % finns det anledning att misstänka att 
enkäten uppfattades som lång och därmed tröttsam. Därför finns det anledning att misstänka 
att svarsfrekvensen hade varit ännu lägre om fler frågor hade använts. (Carver, 1997). Pines 
(2004) har gjort tvärkulturella studier om utbrändhet hos lärare men i kulturer som kanske 
skiljer sig mer åt än den svenska och italienska. I studien Why are Israelis Less Burned Out 
(Pines, 2004) jämfördes utbrändhet hos israeliska och amerikanska lärare. Den studien visade 
att israeler som hade en existentiell mening med att bo i Israel visade signifikant lägre nivåer 
av utbrändhet än de amerikanska lärarna. I andra tvärkulturella studier av Maslach visar det sig 
att afroamerikaner lider signifikant mindre av utbrändhet än amerikaner. Det är studier inom 
samma nation men i två olika kulturer som visar skillnad i utbrändhetssymtom (Maslach, 
1985). Resultatet för denna studie visar tendenser till skillnader mellan de båda länderna vilket 
kanske hade visat sig starkare vid ett större deltagande.  
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Sverige och Italien är två europeiska kulturer men Italien tillhör den sydeuropeiska kulturen 
och Sverige den skandinaviska. Vi kan se tendenser till kulturella skillnader mellan de båda 
länderna i utbrändhet och coping.  
Dessa tendenser kan vara kulturellt betingade fast utan signifikans kan inga slutsatser dras 
kring detta men det är intressant för framtida studier för större förståelse kring ett högaktuellt 
ämne.  
Copingstrategier används oftare när vi upplever att vi har lite eller inget vi kan göra för att 
påverka vår situation. Om man istället upplever att man kan påverka sin situation, förändra 
och/eller kontrollera den är problemfokuserade copingstrategin mera framträdande. 
(Anderberg 2002; Lazarus 1984; 1990; Orth-Gomér, 2000). Den här studien visar att 
italienska lärare i genomsnitt skattade copingstrategin religion högre än svenska lärare vilket 
kan innebära att italienska lärare i större utsträckning använder sig av emotionsfokuserade 
copingstrategier än svenska lärare. Oavsett vilka övergripande copingstrategier man använder, 
(problemfokuserade eller emotionsfokuserade) kan man idag inte säga vilken som är mest 
effektiv, det varierar beroende på individ och situation (Lazarus, 1984; 1990). Huruvida detta 
är en religiös, kulturell, eller livsstils skillnad kan vi inte säga men det är intressant att notera 
att skillnaden finns även om den inte är säkerställd.  
Många kulturella studier tar upp Hofstedes The Five Dimensions Culture Model när de gör 
tvärkulturella studier för att vid eventuella signifikanta skillnader/likheter dra slutsatser med 
hjälp av de fem olika dimensionerna. En tanke som dök upp under arbetet var att inte 
dimensionen religion finns med i Hofstedes modell. Ett samhälle som har en religion med 
starka rötter och som präglar samhället i såväl moraliska frågor som i politiska påverkar väl 
både samhället och individerna? Studiens resultat visar att italienska lärare använder religion 
som copingstrategi mer än svenskar vilket är ett intressant resultat. 
Arbetsrelaterad stress påverkar över 40 miljoner arbetare i Europa och kostar EU 20 biljoner 
Euro i frånvaro. Dessa siffror är väldigt höga och stress har nästan blivit en folksjukdom. 
Många studier arbetar för att förebygga stress och det skapas program för att motverka 
arbetsrelaterad stress. Ett sätt att närma sig problemet är mer kunskap och förståelse. Det var 
ett av syftena med den här studien. Med tanke på vilka enorma summor det kostar EU att 
sjukskiva arbetsför befolkning på grund av stress varje år (för att inte tala om allt personligt 
lidande för de drabbade personerna!) borde man kraftfullare än idag ta till sig kunskapen om 
stress, utbrändhet och coping. Kunskapen, resultaten och varningsflaggorna finns men 
förhållandevis lite görs åt detta stora folkhälsoproblem. Denna studie är mycket blygsam i 
sammanhanget men om fler, mera omfattande internationella studier genomfördes skulle man 
med all säkerhet finna ytterligare kunskaper om hur man bäst förebygger stress och 
utbrändhet samt nå högre insikt i vilka copingstrategier som är fördelaktigast vid olika 
situationer. Detta vore intressant att studera på högre nivå.  
Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns tendenser till skillnader men inga 
signifikanta skillnader i italienska lärares utbrändhetssymtom och användande av 
copingstrategier.  Italienska lärare visar lägre nivåer av emotionell utmattning och 
depersonalisation men mindre nivå av personlig prestation vilket är av intresse. Studien visar 
även att italienska lärare skattade copingstrategier religion högre än svenskar, vilket kan 
innebära att italienska lärare använder emotionsfokuserade copingstrategier mer än svenskar.  
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