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Religiositet och andlighet tycks ha samband med fysisk och psykisk 
hälsa. I uppsatsen undersöks sambandet mellan andlighet och 
utbrändhet, två grupper behandlare jämförs och mätegenskaper hos 
skalorna Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs Field-Test 
Instrument (WHOQOL-SRPB), Spiritual Involvement and Beliefs 
Scale (SIBS), Maslach Burnout Inventory – Human Service Survey 
(MBI-HSS) och Utbrändhet i arbetet (UA) undersöks. 
Studiedeltagarna var 38 programledare för kriminalvårdens 
tolvstegsprogram och 39 behandlare i ett psykoterapinätverk inom 
beroendevården (svarsfrekvens 61,5%). Andlighet korrelerade med 
personlig prestation (personal accomplishment; r = 0,315, p < 0,05). I 
beroendevården fanns ett samband mellan hög grad av 
andlighet/religiositet och högre grad av utbrändhet. Studien visar att 
andlighet skulle kunna ge ökat självförtroende, och genom detta 
påverka hälsa och allmänt välbefinnande samt att effekten av 
andlighet/religiositet verkar vara positiv i andliga/religiösa 
sammanhang men inte i mer sekulariserade miljöer. Slutligen 
konstateras att validiteten hos utbrändhetsmåtten kan ifrågasättas och 
att vidare utveckling av andlighetsmåtten bör ske.  

 
 
Många försöker uppmärksamma den psykiska ohälsan hos befolkningen i Sverige. I 
media pratas det ofta om att stressen och det psykiska lidandet ökar i vårt samhälle och 
resurser till psykiatrin är ett ständigt återkommande debattämne. Inom det psykologiska 
skrået pågår för fullt diskussioner om vad som faktiskt kan hjälpa en lidande människa. 
Ofta fokuseras det på olika typer av terapier snarare än på terapeuten som person, trots 
att vem terapeuten är, vilken relation/allians som skapas mellan terapeut och patient och 
hur terapeuten mår, har visat sig ha betydelse för resultatet av terapin (Beutler, Malik, 
Alimohamed, Harwood, Talebi, Noble & Wong, 2004). Inom både den psykodynamiska 
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och den humanistiska/existentiella inriktningen så betonas dock terapeutens personliga 
egenskaper som värdefulla verktyg i den terapeutiska processen. Det faktum att 
egenterapi fortfarande ingår som ett obligatoriskt moment på de flesta psykolog- och 
psykoterapeututbildningarna i Sverige kan ses som ett tecken på att terapeutens mående 
och självkännedom anses vara betydelsefullt på de flesta psykologiska institutioner .  
 
C.G. Jung skrev 1933 “At all events the doctor must consistently try to meet his own 
therapeutic demands if he wishes to assure himself of a proper influence on his patient” 
(Jung, 1933, pp. 50-51 refererat i Brooks Jr. & Clifford, 2000) och en liknande hållning 
framkommer hos Emily van Deurzen då hon i sin föreläsning på psykoterapimässan 
(Stockholm, 2010) talar om riskerna med fenomenet ”the blind leading the blind”. Hon 
syftade då på att det blir problematiskt för en terapeut om denne själv inte vet hur han 
eller hon ska leva. Saknar terapeuten en säkerhet kring de existentiella frågorna i hans 
eller hennes liv så är det inte konstigt att det blir väldigt svårt att hjälpa en annan 
människa med sådana svårigheter. Van Deurzen representerar det existentialistiska 
perspektivet som kan sägas utgöra ett komplement till andra psykoterapeutiska skolor. 
Människan beskrivs inom detta perspektiv som delaktig i fyra lika viktiga världar; den 
fysiska, den sociala, den personliga, och den andliga världen. Alla dessa världar 
förtjänar uppmärksamhet i en psykoterapi men den andliga aspekten av det mänskliga 
livet har ofta glömts bort i traditionell psykoterapeutisk lära (Berman, 2008; Miller, 
1999; Richards, Rector & Tjeltveit, 1999). 
 
Andlighet är ett begrepp som är svåroperationaliserat och som kanske just därför blivit 
mindre utforskat inom psykologin än vad ämnet egentligen förtjänar (Hill & Pargament, 
2008; Kelly, Magill & Stout, 2009). Det finns dock forskare som ändå försökt 
undersöka andlighet ur olika aspekter. Bland annat studeras tro, andlighet och 
religionens påverkan på den psykiska och fysiska hälsan och flera studier har funnit 
signifikanta positiva samband (Ellison, & Levin, 1998; Emmons & Paloutzian, 2003; 
George, Larson, Koenig & McCullough, 2000; Kissman & Maurer, 2002; Miller & 
Thoresen, 1999; Turton & Francis, 2007; Swinton, 2001). I en metastudie, gjord på 151 
studier, undersöktes sambandet mellan andlighet och livskvalitet och resultatet visade 
på ett medelstort samband (r = 0.34, p < 0,001) mellan dessa (Sawatzky, Ratner & Chiu, 
2005). I vissa studier har det visat sig att det är utövandet av tron snarare än till exempel 
att höra till en religion som är det som har mest positiva effekter på det psykiska 
måendet (George et al, 2000; Turton & Francis, 2007; Swinton, 2001).   
 
Begreppet andlighet 
Andlighet är ett begrepp som handlar om något utöver det fysiska, psykologiska och 
sociala, det är något som är förknippat med ett existentiellt sökande efter mening och 
syfte. Andlighet handlar också om  individens subjektiva upplevelser (Sawatzky, Ratner 
& Chiu, 2005; Berman, 2008).  
 
Det finns ingen allmänt accepterad definition på andlighet men intresset för detta 
fenomen har ökat och också försöken att definiera det. Likheterna med religion är enligt 
många fler än skillnaderna, det finns till exempel få människor som beskriver sig som 
endast andliga eller religiösa (Hill & Pargament, 2008). En avgörande skillnad är dock 
att en religion eller religiositet alltid är inkluderad i ett formellt socialt sammanhang 
eller i en religiös institution vilket andlighet inte behöver vara. Oftast ingår dock den 
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mer privata andligheten i utövandet av en religion. Miller (1999) beskriver det som att 
religion endast är en aspekt av den komplexa och mångfasetterade andlighet som varje 
individ har. Både i religion och i andlighet är det centrala ett sökande efter det heliga 
(the sacred) eller det gudomliga. Det handlar om trosföreställningar kring det heliga och 
dessas effekter i beteenden. Men också om handlingar som utförs för att förhöja känslan 
av det heliga och om upplevelser av religiösa eller andliga tillstånd (George, et al, 2000; 
Hill & Pargament, 2008). Hill och Pargament (2008) tycker sig se en fara i 
dikotomiseringen av begreppen religion och andlighet eftersom religion tenderar att bli 
beskrivet som något som skulle vara sämre än andlighet. De skriver att eftersom många 
upplever andlighet inom en organiserad religion och inte heller gör någon skillnad 
mellan dessa två fenomen så kanske två begrepp bara innebär att onödigt många och 
olika mått används och att forskningen blir lidande av detta.  
 
Att mäta andlighet 
Det finns en mängd olika formulär som försöker mäta andlighet, i Larson och 
medarbetares studie (2000) granskades 200 mått och det visade sig att de flesta inte 
blivit testade och validerade på ett tillfredsställande sätt. Sawatzky, Ratner och Chiu 
(2005) fann i sin metastudie endast några få mått på andlighet som använts i tre eller 
fler studier och dessa var delskalan för andlighet och religiositet i WHOQOL-100, som 
används i denna studie samt Functional assessment of chronic illness therapy - spiritual 
well-being scale, Self-Transcendence Scale och Spiritual Well-Being Scale.  
 
I en panel som var sammansatt av the National Institute of Healthcare Research (NIHR) 
togs definitioner på andlighet och religion fram. Ambitionen var att sprida dessa till fler 
forskare för att på så sätt få fram en mer systematiserad forskning kring dessa 
företeelser. NIHR-panelen definierade andlighet som; känslor, tankar, upplevelser och 
beteenden som uppstår till följd av ett sökande efter det heliga. Med sökandet avses 
försök att identifiera, formulera, upprätthålla (maintain) eller förändra och det heliga 
refererar till ett gudomligt varande, ett högre väsen eller en absolut verklighet. Religion 
definierades med två kriterier; varav det första kunde uppfyllas på två sätt; a) som en 
följd av sökandet efter det heliga eller b) som en följd av ett sökande efter något icke-
heligt i en kontext var det primära målet är ett sökande efter det heliga. Det andra 
kriteriet var att sökandet får bekräftelse och stöd i en identifierbar grupp.  
 
Andlighet, hälsa och utbrändhet 
Det finns en hel del forskning som undersöker sambandet mellan andlighet, psykisk och 
fysisk hälsa samt utbrändhet. I en forskningsgenomgång konstaterar George et al (2000) 
att religion och/eller andlighet i allmänhet, i de flesta studier visat sig ha en god effekt 
på hälsan samtidigt som vissa studier inte funnit någon effekt alls. Tre hypoteser kring 
varför religion och andlighet skulle ha en positiv effekt gås igenom;  
 

1. Religionen påbjuder ett hälsosamt leverne, speciellt med hjälp av förbud mot 
ohälsosamma vanor såsom tobaksrökning, alkohol, promiskuitet och våld. Även 
de som tillhör religioner utan dessa förbud tycks mer sällan ägna sig åt 
ohälsosamma vanor jämfört med icke-religiösa vilket ger bättre hälsa. 10 % av 
sambandet tycks förklaras av detta fenomen.  

2. Socialt stöd, människor som är religiösa rapporterar högre grad av socialt stöd, 
de har större socialt nätverk, umgås oftare med medlemmar av det sociala 
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nätverket och de får oftare hjälp av andra, samtidigt förklarar denna faktor 
endast mellan 5-10 % av sambandet mellan religion och hälsa.  

3. Känsla av sammanhang och meningsfullhet, denna förklaringsmodell är den som 
fått störst stöd då den har kunnat förklara mellan 20-30 % av variansen i tidigare 
forskning. Detta har dock endast undersökts i ganska små studier. Vissa av dessa 
studier visar också på att känsla av sammanhang ger en buffert gentemot 
effekterna av stress på hälsan.  

 
I en senare artikel har Linda George med medhjälpare (2002) även lagt till psykosociala 
resurser som en tänkbar mediator för religionens positiva effekt på hälsan. De redovisar 
studier som visat på att religiositet har en positiv effekt på självförtroende, känsla av 
agens och tilltro till den egna förmågan (self-efficacy). Detta skulle i sin tur kunna ge de 
positiva hälsoeffekter som påvisats.  
 
Tartaro, Luecken och Gunn (2005) sökte förklaringar till det positiva sambandet genom 
att göra stressexperiment och mäta blodtryck och kortisolhalt i saliven hos 
försökspersonerna som utsatts för stress. Försökspersoner som var religiösa fick en 
lägre ökning av kortisol efter en stressande uppgift jämfört med dem som inte alls var 
religiösa. Även benägenhet till förlåtelse och antal bönetillfällen hade ett samband med 
lägre ökning av kortisolhalten medan sambandet inte var signifikant för gudstjänst, 
religiös coping eller meditation. Forskarna fann även en interaktion mellan effekt på 
blodtrycket, kön och religiositet. Hos män som var religiösa ökade blodtrycket inte så 
mycket som hos kvinnor och män med lägre grad av religiositet när de utförde samma 
stressande uppgift. För kvinnor däremot ökade blodtrycket mer för dem med högre grad 
av religiositet.  
 
En del forskare (Edmondson, Park, Blank, Fenster & Mills, 2008) menar att andligt 
välbefinnande egentligen har två beståndsdelar; existentiellt välbefinnande och religiöst 
välbefinnande. I en studie gjord på överlevande cancerpatienter fann denna 
forskargrupp stöd för att dessa två begrepp var skilda från varandra och det var det 
existentiella välbefinnandet som medierade den positiva effekten som religiöst 
välbefinnande hade på upplevd livskvalitet.  
 
Vaillant, Templeton, Ardelt och Meyer (2008), som i en longitudinell studie fann att 
deltagarna med mest olycka också oftare sökte sig till religiösa och psykoterapeutiska 
sammanhang, diskuterar möjligheten att det ofta funna sambandet mellan hälsa och 
religiositet/andlighet beror på att studierna är gjorda i det amerikanska bibelbältet där 
icke-troende tillhör en minoritet. Det skulle kunna vara så att där religiositeten eller 
andligheten kan ses som den dominerande sociala normen så ger den positiva effekter 
medan den i andra sammanhang som i deras urval från det högutbildade och liberala 
nordöstra USA eller i studier från Storbritannien är svårare att finna tydliga samband.  
 
Andlighet och behandling av beroende och missbruk 
Inom ett område där terapi och behandling sker har andligheten fått en viktig roll och 
det är inom vård och behandling för beroende och missbruk. Detta är mycket tack vare 
AA:s framträdande roll på området. I denna typ av behandling ges de andliga inslagen 
stor betydelse för den beroendes tillfrisknande (Anonyma Alkoholister, 2001). 
Tolvstegsbehandling har fått vetenskapligt stöd för behandling av alkoholberoende och 
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missbruk (Project MATCH, 1997) och anses vara en evidensbaserad behandling för 
alkoholproblem (SBU-rapport, 2001). Behandlingen används bland annat inom 
kriminalvården och är nu på väg att manualiseras för att kunna bli ackrediterad och 
användas inom hela kriminalvården (Danielsson, Fors & Freij, 2009). I och med det 
starkare stödet för behandlingens effektivitet ökar också intresset för vilken betydelse 
andligheten har i behandlingen. Forskare har funnit stöd för att ett andligt perspektiv i 
behandlingen av patienter med ett beroende och/eller missbruk kan ha betydelse, 
åtminstone för vissa patienter (Galanter, Dermatis, Bunt, Williams, Trujillo & Steinke, 
2007; Wolgers, 2009).  
 
Studier har gjorts både för att undersöka hur patienter känner inför andliga inslag i sin 
behandling och för att få en bild av hur behandlare ser på att använda andlighet i sitt 
behandlingsarbete. I en explorativ studie gjord i USA på HIV-positiva som fick 
metadonbehandling visade det sig att en majoritet av dessa patienter ansåg att det var 
mycket viktigt att någon form av andlighet var integrerat i deras behandling. 
Andligheten utgjorde både en källa till inre styrka och skydd men kunde också användas 
på vägen mot att utveckla mer omtanke om andra. I artikeln beskrivs också andlighet 
som en viktig komponent i skapandet av hopp och att inkluderandet av dessa 
komponenter har visat sig vara relevant i missbruksvård (Arnold, Avants, Margolin, & 
Marcotte, 2002).  
 
I en annan amerikansk studie (Forman, Bovasso, Woody, 2001) finner forskarna en 
betydande diskrepans mellan personalens åsikter om hur mycket andligt innehåll som 
behövs i en behandling jämfört med hur mycket andlighetens betydelse har undersökts 
inom forskningen, 84 % ansåg att andlighet skulle användas i behandlingen i större 
utsträckning. I Storbritannien undersökte Day m.fl. (2005) personalens attityd gentemot 
Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA) och fann ett positivt 
samband mellan vana att hänvisa patienter dit och egen andlighet. Men det fanns en 
utbredd skepsis gentemot formaliserad tolvstegsbehandling och många i personalen 
(52,4 %) svarade att de avrådde patienter att söka sig till AA och/eller NA.  
 
Andligt välbefinnande hos personal i beroendevården 
Det finns även ett intresse för hur andlighet hos behandlare kan påverka deras egna 
välmående. I detta avsnitt redovisas för några studier som haft behandlares hälsa och 
välbefinnande som studieintresse.  
 
Sambandet mellan det andliga välbefinnandet, mätt med skalan Spiritual Well-Being 
Scale (SWBS), och andra faktorer hos behandlare inom beroendevården undersöktes av 
Brooks och Clifford (2000). De fann ett positivt samband mellan kärleksfullhet, 
självacceptans och andligt välbefinnande där kärleksfullhet och självacceptans 
tillsammans med visdom förklarade ungefär hälften av variansen på det andliga 
välbefinnandet (p = 0,05). I studien försökte forskarna också undersöka om det fanns 
något samband mellan behandlares andliga tillstånd (också mätt med SWBS), och deras 
patienters förbättring, dock utan att finna några signifikanta samband. Författarna 
diskuterar att självacceptans skulle kunna vara en viktig del i förmågan att kunna 
acceptera andra, en förmåga som är avgörande i allt behandlingsarbete. De jämför också 
kärleksfullhet med Rogers begrepp villkorslös uppskattning (unconditional positive 
regard) en av tre nödvändiga egenskaper hos en god terapeut (Rogers, 2005). Möjligen, 
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föreslår författarna, kan förfinandet av dessa egenskaper under utbildningar för 
människovårdande yrken inte bara göra studenterna till bättre behandlare utan också 
hjälpa dem att uppnå ett högre andligt välbefinnande i sina liv. Detta skulle i sin tur 
kunna utgöra ett skydd mot stress och utbrändhet.  
 
Med utgångspunkt i att det kan vara mycket påfrestande att arbeta med människor som 
varit utsatta för traumatiska eller andra mycket svåra omständigheter försöker Killian 
(2008) studera hur professionella behandlare gör för att hålla sig välmående. Författaren 
menar att en friskare behandlare kan vara till bättre hjälp än en som är utbränd eller på 
väg att bli utbränd. I artikeln beskrivs hur upprepad och frekvent utsatthet för personer 
med PTSD kan leda till sekundär traumatisering (compassion fatigue) eller till symtom 
på PTSD hos terapeuten/behandlaren. I den kvalitativa undersökningen identifierades 
olika strategier som terapeuter använde sig av då de märkte att de var stressade. De 
kunde t ex ge sig själva mer tid att bearbeta, ta handledning, umgås med familj och 
vänner eller använda sig av andliga metoder för att återhämta sig. Faktum var att 
samtliga terapeuter ansåg det vara viktigt med andlighet för deras 
självomhändertagande. Det handlade om ritualer, meditation, att ha känslan av att vara 
en del av något större och om tillit. Det visade sig vara viktigt att terapeuten korrekt 
kunde läsa av sina egna känslomässiga reaktioner för att kunna hantera stress då den 
uppkom.  
 
Ett viktigt fynd som gjordes var att terapeuterna ansåg att det i deras utbildning 
saknades kunskaper i hur man tar hand om sig själv på ett bra sätt, något som skulle 
kunna vara en viktig lärdom för framtiden. Figley (2002) skriver också att de terapeuter 
som är i riskzonen för att drabbas av compassion fatigue och/eller utbrändhet är de som 
inte har bra strategier för att ta hand om sig själva. I den kvantitativa delen i Killians 
studie (2008) hittades dock inga signifikanta samband mellan copingstrategier och 
rapporterade nivåer av compassion satisfaction, compassion fatigue eller utbrändhet.  
 
Prästers andlighet och coping 
Forskare har ofta tittat på olika aspekter av andlighet då de sökt förklaringar till prästers 
utbrändhet. I en studie som genomfördes i USA kunde Dolittle (2007) visa på ett 
samband mellan högre spiritualitet/andlighet och hög emotionell utmattning (mätt med 
Maslach Burnout Inventory, MBI) hos en grupp präster. Spiritualitet mättes med ett 
instrument, Spiritual Involvement and Beliefs Scale (SIBS; Hatch, Burg, Naberhaus & 
Hellmich, 1998), vars svenska översättning används i denna studie. Skalan undersöker 
både inre trosföreställningar, ödmjukhet, benägenhet till förlåtelse och även i vilken 
utsträckning någon utövar tron i form av deltagande i ritualer eller antal bönetillfällen. 
Det var även så att hög grad av cynism (också mätt med MBI) var korrelerat med låg 
grad av emotionell utmattning vilket kan tyda på att cynism kan fungera som ett sorts 
försvar mot emotionell utmattning. Effekten kvarstod då en kontroll för ålder, kön, 
inkomst och kyrkobesök gjordes. 
 
Dolittle tittade också på copingstrategier och fann att vissa hade ett negativt samband 
med grad av utbrändhet medan andra hade ett positivt samband med detta tillstånd. 
Acceptans, aktiv coping, planering och positiv omformulering tycktes skapa högre grad 
av positiv upplevelse av personlig prestation (personal accomplishment) som är en 
delskala i Maslach Burnout Inventory medan självanklagande beteende, 
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tillbakadragande, ventilerande, distraktion och förnekande hade ett positivt samband 
med emotionell utmattning och cynism. 
I ett senare forskningsprojekt undersökte Dolittle (2010) ytterligare faktorer som kunde 
ge ett skydd gentemot utbrändhet. Han fann att 62 % av variansen i utbrändheten hos 
358 församlingspräster kunde förklaras med deras andlighet, även här mätt med SIBS, 
och beteenden som hade att göra med intressen utanför yrkeslivet. Bland annat hade 
deltagande i retreats, uppsökande av mentorer samt friluftsaktiviteter en positiv effekt.  
 
Några studier har fokuserat på sambandet mellan bön och psykologiskt välmående och 
funnit signifikanta positiva samband. Golden, Piedmont, Ciarrocchi och Rodgersson 
(2004) fann i sin studie, med ett urval av pastorer inom metodistkyrkan, att andlighet 
som relaterar individen till Gud genom bön eller meditation har ett samband med lägre 
grad av utbrändhet.   
 
Det har också visat sig att exempelvis hur mycket en människa går till kyrkan inte har 
samma "effekt" på hälsan som bönen tycks ha. Även personer som aldrig går till kyrkan 
har ett högre välbefinnande om de ber jämfört med dem som inte gör det och går till 
kyrkan. Många forskare använder sig av begreppet mening i livet (purpose of life) och 
det har visat sig att det finns ett positivt samband mellan upplevd mening i livet och 
personlig bön. Bönen kan ses som ett erkännande av existensen av en transcendens som 
är större än individen själv och detta erkännande skulle kunna vara det som skapar 
känslan av mening i livet (Turton & Francis, 2007).  
 
Utbrändhet 
Utbrändhet är ett begrepp som använts i flera av de ovan refererade studierna för att 
beskriva och mäta negativ utveckling av den psykiska hälsan. Ayala Pines och Elliot 
Aronson, som varit med och utvecklat detta begrepp och forskat mycket kring det, har 
utvecklat ett formulär för att mäta utbrändhet som på svenska heter Utbrändhet i arbetet. 
Detta mått är det näst mest använda formuläret för att mäta utbrändhet och det används i 
denna studie tillsammans med det mest använda formuläret, Maskach Burnout 
Inventory, i denna studie (Schaufeli, Bakker, Hoogduin, Schaap & Kladler, 2001).  
 
Pines och Aronson definierar utbrändhet (1988) som ett subjektivt upplevt tillstånd av 
fysisk, emotionell och mental utmattning som orsakats av långvarig utsatthet för 
emotionellt krävande situationer. Vidare menar de att orsaken till utbrändhet har sitt 
ursprung i människans behov av att finna mening med sitt liv. De beskriver hur arbetet 
fått överta rollen som religionen tidigare spelade i människors liv. Men då arbetet inte 
erbjuder en möjlighet att fylla livet med mening så kan utbrändhet utvecklas som en 
följd av detta. Utbrändhet ses alltså inte endast som en reaktion på stress utan 
framförallt som en brist på mening. Pines och Keinan får visst stöd för denna hypotes i 
en studie (2005) där bakgrundsfaktorer för utbrändhet och överansträngning (strain) hos 
israeliska poliser undersöks. Upplevelsen av arbetets meningsfullhet hade en betydelse 
för grad av utbrändhet men inte för grad av strain medan jobbstressorer spelade en 
större roll för strain än för utbrändhet.  
 
Det tycks som att vissa människor löper en större risk att drabbas av utbrändhet. Det 
handlar om personer som är idealistiska men också individer som tenderar att själva ta 
på sig ansvaret för saker och ting snarare än att se orsaker i omgivningen (Pines & 
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Aronson, 1988). Det är också så att människor som skattar högre på skalan neuroticism, 
i femfaktormodellen, löper en högre risk för att utveckla emotionell utmattning vid 
påfrestande arbetssituationer (Hochwälder, 2006) och olika personlighetsdrag tycks 
överhuvudtaget ha en ganska stor betydelse för utvecklandet av utbrändhet (Swider & 
Zimmerman, 2010). Hallsten (2005) definierar utbrändhet som en kombination av hög 
belastning mätt med Utbrändhet i arbetet och hög grad av prestationsbaserat 
självförtroende.  
 
Det mest använda formuläret för att mäta utbrändhet är, som nämnts, Maslach Burnout 
Inventory (Maslach, Jackson & Leiter, 1996) som översatts till svenska under namnet 
Utbrändhet (Hallsten, 1985). Formuläret finns i tre olika versioner, för 
människovårdande personal (Human Service Survey; MBI-HSS), för lärare och 
liknande (Educators Survey: MBI-ES) samt ett generellt formulär som riktar sig till 
yrkesgrupper som inte i första hand har kontakt med människor i sitt arbete (General 
Survey; MBI-GS). Formulären syftar till att mäta de tre aspekter av utbrändhet som 
Maslach, Jackson och Leiter identifierat som nyckeldimensioner för detta tillstånd. Det 
handlar om; emotionell utmattning (emotional exhaustion), cynism (depersonalisation) 
och bristande uppskattning av egen prestationsförmåga (lack of personal 
accomplishment).  
 
Den svenska översättningen av MBI-HSS har visat sig ha god validitet och användandet 
av tre dimensioner har fått stöd även i en svensk kontext (Hallberg & Sverke 2004). De 
svenska forskarna samt Vanheule, Rosseel och Vlerick (2007) har dock funnit en bättre 
anpassad modell för formulärets tre faktorer om fråga 12 och 16 utesluts. Dessa två 
frågor har visat sig ladda på olika faktorer i flera studier (Maslach et al, 1996). Vissa 
forskare förespråkar dessutom att den tredje dimensionen personlig prestation helt ska 
tas bort från formuläret (Hansen, Sverke, & Näswall, 2009) medan Maslach, Schaufeli 
och Leiter (2001) argumenterar för denna dimension och hävdar att bristande personlig 
prestation utvecklas parallellt men oberoende av de två andra faktorerna.  
 
Ett något senare perspektiv på utbrändhet kommer från Arie Shirom som utgår från 
teorin om bevarandet av resurser, COR-teorin (Conservation of Resources). Shirom 
definierar utbrändhet som ett tillstånd av fysisk och emotionell utmattning samt kognitiv 
trötthet (cognitive weariness) och menar att detta uppstår som en konsekvens av 
förlusten av resurser under en viss tidsperiod. Shirom menar att cynism och bristande 
personlig prestation ofta uppstår i ett sent skede av en utbrändhetsprocess men att det är 
viktigt att inte blanda ihop dessa fenomen för att hålla utbrändhetsbegreppet mer 
stringent. Shirom har tillsammans med Melamed också utvecklat ett formulär för att 
mäta utbrändhet som heter Shirom-Melamed Burnout Measure, S-MBM (Shirom, 
2003). 
 
Utbrändhet har ett samband med högre grad av uppsägning, vilja att sluta på jobbet, 
högre frånvaro och låg arbetsmoral. Dessutom ökar grad av drog- och 
alkoholanvändande och relationsproblematik, både hemma och på jobbet, med en högre 
grad av utbrändhet (Maslach & Florian, 1988; Swider & Zimmerman, 2010). Hur 
många patienter/klienter en behandlare träffar per vecka har också visat sig ha betydelse 
för framförallt personlig prestation (Vredenburgh, Carlozzi & Stein, 1999) där de som 
träffar fler patienter i genomsnitt har högre grad av personlig prestation.  
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I en svensk studie, med ett urval av 3719 landstingsanställda, gick det att urskilja de 
som var utbrända från dem som inte var det genom att de förstnämnda framförallt led av 
bristande stöd i form av rättvist och uppmuntrande ledarskap, positivt socialt klimat på 
arbetsplatsen, kontroll över beslutsprocesser och stöd från överordnade. Tillgång till 
stöd skiljde också ut de utbrända från dem som definierades som utmattade. De 
utbrända hade, precis som i de internationella studierna, mer övertid, högre sjukfrånvaro 
och också mer sjuknärvaro jämfört med dem som inte var utbrända (Peterson, 
Demerouti, Bergström, Åsberg & Nygren, 2008).  
 
Hos både Pines och Aronson (1988) och Maslach, Jackson och Leiter (1996) är en av de 
viktigaste komponenterna av utbrändhet cynism eller distansering från de patienter eller 
klienter som han eller hon arbetar med. Cynismen eller objektifieringen av människor 
förklaras som en reaktion på den emotionella utmattningen (Maslach, Schaufeli & 
Leiter, 2001). Då någon som vill sina patienter eller klienter väl, hela tiden känner att 
han eller hon inte räcker till leder det till en matthet eller trötthet inför allt och ett sätt att 
hantera detta kan vara att stänga av sitt engagemang för dem som man tar hand om. 
Detta, menar författarna, innebär i förlängningen också att utbränd personal utgör en 
orsak till sämre vård- och omsorgskvalitet. Shirom, Nirel och Vinokur (2006) har 
undersökt detta och fick visst stöd; även om deras globala mått på utbrändhet inte 
predicerade vårdkvalitet hos specialistutbildade läkare, så gjorde emotionell utmattning 
det (β = - 0,40, p < 0,05). I en metastudie kunde också Taris (2006) påvisa signifikanta 
samband mellan emotionell utmattning och olika typer av arbetsprestationer som till 
exempel nöjdhet hos kunder.  
 
För Christina Maslach, Wilmar Schaufeli och Michael Leiter är utbrändhet ett tillstånd 
som uppstår som en reaktion på arbetssituationen medan Pines och Aronson intar en 
mer allmänt existentiell hållning. I en svensk populationsstudie visade det sig dock att 
risken för utbrändhet var betydligt högre för arbetslösa jämfört med dem som arbetade. 
Bland dem som varit sjukskrivna längre än ett år var det 39,6 % som kunde klassas som 
utbrända (7,4 % hos de som arbetade) något som tyder på att det finns en stor risk för att 
utbrändhet i förlängningen gör människor allvarligt sjuka (Hallsten, 2005). En annan 
svensk studie kunde påvisa att utbrända sov sämre och hade sämre självrapporterad 
hälsa jämfört med dem som inte var utbrända, de hade också högre grad av depression, 
mer ångest, sämre minne samt nack- och ryggbesvär. Dessa problem tycktes framförallt 
vara kopplade till dimensionen emotionell utmattning (Peterson, Demerouti, Bergström, 
Samuelson, Åsberg & Nygren, 2008).  
 
Föreliggande studie 
Även om Sverige kan beskrivas som ett mycket sekulariserat land är det dock så att 75 
% av befolkningen i Sverige åtminstone ibland är upptagna av existentiella 
frågeställningar (Belfrage, 2009) och det kan tänkas att det här, precis som i U.S.A. och 
Storbritannien, är än viktigare med dessa frågor för personer med missbruks- och/eller 
beroendeproblematik. Personalen som arbetar med denna patientgrupp ställs alltså inför 
flera utmaningar. Dels är det viktigt att personer som arbetar i hjälpande yrken kan 
känna av sina egna känslotillstånd, hör ”varningsklockorna” om de riskerar att börja må 
sämre, och har fungerande strategier för att hantera detta. En strategi kan tänkas vara 
någon form av andlighet. Det är också så att för att kunna vägleda människor i andliga 
frågor så behöver behandlaren själv vara insatt i dessa frågor. Detta skulle kunna 
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innebära ett behov av att aktivt utöva sin andlighet för att inte jobbet ska bli för svårt 
och påfrestande.  
 
Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att för det första undersöka sambandet mellan andlighet och 
utbrändhet hos behandlare som arbetar med alkohol- och drogproblem och, för det 
andra, jämföra två grupper behandlare i fråga om andlighet, utbrändhet samt utvalda 
levnadsnivåvariabler. De som deltar i studien är programledare för tolvstegsprogrammet 
inom kriminalvården i Sverige samt terapeuter som arbetar inom Beroendecentrum 
Stockholms psykoterapinätverk. Studien syftar dessutom till att undersöka 
mätegenskaper hos de instrument som kommer att användas. Frågeställningarna är 
följande. 
 

1. Hur ser de två grupperna ut gällande arbetsbelastning, allmän hälsa, 
fritidssysselsättning samt övriga levnadsnivåvariabler?  

2. Vad finns det för skillnader mellan de två grupperna vad gäller andlighet och 
utbrändhet samt mellan de mönster av samband som finns för de två grupperna?  

3. a) Finns det ett samband mellan andlighet och utbrändhet hos 
undersökningsdeltagarna?  
b) Kan andlighet förklara grad av utbrändhet?  

4 a) Hur ser den interna konsistensen ut för måtten på utbrändhet och för måtten 
på andlighet? 
b)Vilken grad av överlappning finns mellan de två måtten på utbrändhet 
respektive mellan de två måtten på andlighet? 

 
 

Metod 
 
Samtliga 38 programledare inom kriminalvårdens tolvstegsprogram samt 39 terapeuter 
av de 40 som är aktiva inom Beroendecentrum Stockholms (BCS) psykoterapeutnätverk 
erbjöds deltagande i denna enkätstudie. Den som inte fick någon enkät var handledaren 
för denna uppsats.  
 
Undersökningsdeltagare 
De två grupperna behandlare valdes därför att båda arbetar med missbruks- och 
beroendeproblematik. Eftersom kriminalvårdsgruppen uttryckligen arbetar med en 
behandlingsmodell som är andligt inriktad, var det intressant att jämföra med 
beroendevårdsgruppen, som huvudsakligen arbetar med kognitiv-beteendeterapi (KBT), 
psykodynamisk terapi (PDT), gruppanalytisk behandling (PGT) och familjeterapi (FT). 
Ingen av beroendevårdens metoder har ett andligt fokus, varför grupperna antogs skilja 
sig åt vad gällde inställning och grad av andlighet.  
 
Av de alkohol- och drogbehandlingar som kriminalvården erbjuder sina klienter är 
tolvstegsprogrammet den som når flest. Det är 1200 klienter som kan få 
tolvstegsbehandling varje år och behandlingen bedrivs, i olika stor utsträckning, på tolv 
anstalter i Sverige. De som arbetar som programledare ska vara beroendeterapeuter eller 
ha likvärdig utbildning. Beroendeterapeututbildningen är en ettårig kurs på 
gymnasial/folkhögskolenivå men det finns också längre utbildningar på samma nivå 
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som ger titeln alkohol- och drogterapeut. De flesta av terapeuterna är fast anställda hos 
kriminalvården men en del arbetar som konsulter. Det krävs fem års nykterhet om 
terapeuten själv haft ett beroende och även fem år utan anmärkningar i 
kriminalvårdsregistret för att få jobba inom detta program (Schlyter & Meulebrouck, 
2010). 
 
Beroendecentrum Stockholms psykoterapinätverk är ett nätverk av behandlare som är 
anställda på någon av de 77 enheter som tillhör Beroendecentrum Stockholm. 
Medlemmarna i nätverket har minst grundläggande psykoterapiutbildning (”steg 1”). 
Grundläggande psykoterapiutbildning (90 högskolepoäng) ingår i psykologprogrammet 
och i specialistutbildningen i psykiatri för läkare men är också öppen för personer med 
annan utbildningsbakgrund. Utbildningen ger behörighet att bedriva psykoterapi under 
kvalificerad handledning (av legitimerad psykoterapeut och utbildad 
psykoterapihandledare) och till att söka in på legitimationsgrundande 
psykoterapeututbildningar (”steg 2”). Behandlarna tar emot patienter från 
psykoterapikansliet för psykoterapeutisk kontakt. De har i genomsnitt mellan 1-3 
patienter i terapi samtidigt men de träffar oftast fler patienter i andra typer av ärenden 
varje vecka (personlig kommunikation, Mats Jonasson, psykoterapikansliet, 22 
september 2010). De som är aktiva inom nätverket har en rad olika yrkesbakgrunder, 
exempelvis läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor och mentalskötare.  
 
Material 
För denna studie skapades en enkät bestående av frågor om andlighet, utbrändhet och 
levnadsnivå. Fyra redan existerande frågeformulär användes, två om utbrändhet och två 
om andlighet. Utbrändhetsformulären var Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS) som 
är utvecklat för vårdpersonal (Maslach, Jackson & Leiter, 1996 svensk översättning 
Hallsten, 1985) samt ”Utbrändhet i arbetet” (UA) utvecklat av Pines och Aronson 
(1988) och översatt av Anne H. Berman vid Karolinska Institutet. För att mäta andlighet 
användes WHO:s skala Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs Field-Test 
Instrument (SRPB) (WHOQOL Group, 1998) som är översatt till svenska av Valerie 
DeMarinis och Cecilia Melder vid Uppsala Universitet samt Spiritual Involvement and 
Beliefs Scale (SIBS) (Hatch, Burg, Naberhaus och Hellmich, 1998). SIBS översattes 
från engelska till svenska. Först översatte uppsatsförfattaren Jonna Hultén formuläret 
varpå Anne H Berman, som är tvåspråkig, översatte tillbaka den svenska översättningen 
till engelska. Då diskrepanser mellan den senare engelska översättningen och originalet 
upptäcktes bearbetade vi frågorna ytterligare en gång tillsammans för att hitta bästa 
möjliga översättning. Översättningen godkändes efter tillbakaöversättningen till 
engelska via e-post av upphovsmannen professor Robert L Hatch vid University of 
Florida. 
 
För att mäta levnadsnivåvariabler användes sexton frågor från 
Levnadsnivåundersökningen, en tvärsnittsstudie som sedan 1968 upprepats sex gånger i 
Sverige. Dessa frågor användes för att mäta arbetsbelastning, sjukskrivning, erfarenhet 
av arbetet, kvalifikationer, upplevelse av möjlighet till arbetsplatsbyte, vilja att byta 
arbete, fritidssysselsättningar samt semestersysselsättning. Dessutom ställdes egna 
frågor kring bakgrundsvariabler såsom ålder, kön och utbildning. Slutligen 
komponerades två egna frågor rörande hur många klienter/patienter behandlaren träffar 
per vecka och om behandlaren arbetar med gruppbehandlingar.  
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Fyra personer som inte ingick i studien, en psykologstudent, en student på 
religionspsykologiska institutionen i Uppsala och två familjemedlemmar till författaren, 
fick fylla i den färdiga enkäten och sedan komma med invändningar och förslag på 
ändringar. Efter detta lades en fråga kring hälsa (från levnadsnivåundersökningen) till 
och justeringar av layout gjordes.  
 
Nedan beskrivs de fyra frågeformulären samt frågorna från Levnadsnivåundersökningen 
i detalj. 
 

Maslach Burnout Inventory – Human Service Survey (MBI-HSS).  
MBI-HSS består av 22 frågor där svarsalternativen består av en sjugradig Likertskala 
som beskriver hur ofta den svarande upplever vad som beskrivits i frågan. 
Poängsättningen ger tre olika poäng för varje individ, ett för varje dimension av 
utbrändhet. Emotionell utmattning (EE) kan ge mellan 0-54 poäng, cynism (DP) 0-30 
och personlig prestation (PA), som redovisas som uppskattning av personlig prestation 
istället för bristande uppskattning, 0-48. Det är vanligt att kategorisera de personer som 
får högt på de två första skalorna och lågt på den sista som att de har hög grad av 
utbrändhet, medelpoäng innebär genomsnittlig utbrändhet och låga poäng innebär 
slutligen låg grad av utbrändhet. Cronbach’s α (n = 1316) uppgår enligt Maslach (1996) 
till 0.90 för emotionell utmattning, 0.79 för cynism och 0.71 för personlig prestation. 
MBI-HSS, med de tre dimensionerna, har visat sig ha god stabilitet över tid. Utbrändhet 
tycks också vara skiljt från depression och nöjdhet med jobbet (Maslach, 1996). En 
svensk studie som undersökte den svenska översättningens psykometriska egenskaper 
fann stöd för användandet av de tre dimensionerna i olika sammanhang. Dessutom hade 
alla dimensioner ett Cronbach’s α som översteg 0.70 (Hallberg & Sverke, 2004). 
 
Några exempel på frågor är; ”Jag känner mig förbrukad när arbetsdagen är slut” (EE), 
”Mitt arbete gör mig besviken” (EE), ”Jag har blivit mer kylig mot människor sedan jag 
tog detta arbete” (DP) och ”Jag känner att jag påverkar människors liv positivt genom 
mitt arbete” (PA).  
 

Utbrändhet i arbetet - UA 
UA är ett formulär med 21 frågor som ryms på en A4-sida. Svarsalternativen består av 
en sjugradig Likertskala från 1-7 där 1 står för ”aldrig” och 7 för ”alltid”. När data 
bearbetats erhålls en ”utbrändhetspoäng” som varierar mellan 1-7 där lägre värden tyder 
på lägre grad av utbrändhet. Författarna skriver att en poäng mellan två och tre är helt 
oproblematisk, poäng mellan tre till fyra antas indikera att det kan vara lämpligt att se 
över sina prioriteringar i livet. Poäng över fyra tyder på utbrändhet som behöver tas itu 
med på något sätt medan poäng över fem är ett tecken på att den svarande är i akut 
behov av hjälp (Pines & Aronson, 1988). Senare studier har dock funnit stöd för att 
skalan innehåller tre dimensioner: utmattning (exhaustion), demoralisering 
(demoralization) och förlust av drivkraft (loss of motive) (Schaufeli et al, 2001) och en 
del argumenterar för att endast två av dessa ska användas (Enzmann, Schaufeli, Janssen 
& Rozeman, 1998). I denna studie användes dock den av upphovsmännen 
rekommenderade totalpoängen.  
 
Test-retest korrelationen var 0,89 för en månads mellanrum och 0,66 för fyra månaders 
mellanrum (p < .001). I flera studier med sammanlagt över 5000 deltagare fann Pines 
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och Aronson (1988) ett Cronbach’s α på mellan 0,91 och 0,93; Schaufeli med 
medhjälpare fann ett α på 0,93 (2001). Signifikanta och starka samband finns mellan 
detta mått och nöjdhet med jobb, liv och med sig själv men då Pearsons 
korrelationskoefficient r = 0,62 eller 0,65 tyder resultaten ändå på att utbrändhetsmåttet 
är en egen latent variabel (Pines & Aronson, 1988).  
 
Några exempel på frågor är; ”Känner mig trött”, ”Känner mig olycklig”, ”Känner mig 
värdelös” och ”Besviken och bitter mot andra”.  
 

Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs Field-Test Instrument (SRPB). 
SRPB är en del av Världshälsoorganisationens (WHO) instrument WHOQOL-100 som 
används för att mäta livskvalitet. WHOQOL-100 innefattar sex områden som alla har 
varsin delskala, områdena är; fysisk livskvalitet, psykologisk livskvalitet, nivå av 
självständighet, sociala relationer, miljö samt andlighet. Frågorna som användes i denna 
studies enkät var de som handlar om andlighet. Det är sammanlagt 41 frågor som kan 
delas in i 10 olika dimensioner (facets), med fyra frågor för varje dimension, utom en 
som istället innehåller fem frågor. En dimension handlar om hur livskvaliteten blir 
påverkad av andlighet (”Påverkan livskvalitet”) och en annan är en generell dimension 
kring hur pass religiös den svarande anser sig vara och om denne har en stark personlig 
och/eller andlig övertygelse (SRPB generell). De andra åtta dimensionerna heter; andlig 
kontakt (spiritual connection), mening/syfte (meaning and purpose in life), vördnad 
(experiences of awe and wonder), helhet (wholeness and integration), andlig styrka 
(spiritual strength), inre frid (inner peace), hopp (hope and optimism) och tro (faith). 
Frågorna gäller de senaste två veckorna och besvaras med en skala från ”Inte alls” som 
ger 1 poäng till ”Väldigt mycket” som ger 5 poäng. Alla dimensioner kan på så sätt få 
ett medelvärde från 1-5. Dessa nio dimensioner, alla utom den generella, kan läggas 
ihop för att ge en så kallad andlig domänpoäng som kan anta värdena 4-20. Denna skala 
ger alltså två totalpoäng för andlighet, dels den andliga domänpoängen och dels den 
generella poängen för andlighet/religiositet.  
 
För hela SRPB var Cronbach’s α 0,91 (n = 5087) när skalan utprövades, (WHOQOL 
SRPB Group, 2006). SRPB i sin helhet visade sig vara ganska stabilt i jämförelser 
mellan människor med olika utbildning men det fanns små skillnader i vissa av 
dimensionerna, likaså fanns skillnader mellan män och kvinnors skattningar där kvinnor 
hade högre värden i de flesta av dimensionerna. Äldre hade högre på tro, inre frid, 
styrka, helhet och kontakt medan de yngre deltagarna var mer optimistiska och 
hoppfulla. En jämförelse mellan de som var friska och de som hade en pågående 
sjukdom visade att de friska hade högre värden på flera av de andliga dimensionerna 
medan de som hade en pågående sjukdom hade högre värden på dimensionen ”tro”. 
SRPB-domänen korrelerade signifikant med alla de andra livsområdena och alla dessa 
delskalor tillsammans förklarade 65 % av variansen i den generella livskvaliteten, den 
standardiserade β-koefficienten var för den andliga/religiösa domänen 0,10 (n = 36362) 
(WHOQOL SRPB Group, 2006). 
 

                                                             
2 Anledningen till att urvalet här är betydligt mindre jämfört med då Cronbach’s α beräknas är inte 
redovisad i artikeln. 
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Exempel på frågor är; ”I vilken grad hjälps du av en kontakt med en andlig existens till 
att hantera stress?”, ”I vilken grad känner du mening med ditt liv?”, ”I vilken grad ger 
din tro dig en känsla av att vara omhuldad i ditt vardagsliv?”, ”I vilken grad har du inre 
frid” och ”I vilken grad betraktar du dig som en del av en religiös grupp?”. 
 

Spiritual Involvement and Beliefs Scale (SIBS).  
SIBS är ett frågeformulär som består av 26 frågor med fem svarsalternativ. De första 19 
frågorna har svarsalternativ från ”håller verkligen med” till ”håller verkligen inte med” 
och de sista frågornas svarsalternativ berör istället hur ofta den svarande ber, mediterar 
och deltar i andlig verksamhet tillsammans med andra. Skalan ger en totalpoäng mellan 
0-130 som användes i denna studie.  
 
Cronbach´s α var 0,92 (n = 83) då enkäten utprövades och test-retest korrelationen var 
god (r = 0,92). Formuläret prövades också mot The Spiritual Well-Being Scale (SWBS) 
som var en mer väletablerad skala och sambandet var starkt mellan denna och SIBS (r = 
0,80) (Hatch et al, 1998). Skalan innehåller frågor som täcker fler dimensioner än 
många andra skalor som syftar till att mäta religiositet och/eller andlighet. Den 
undersöker inre trosföreställningar, ödmjukhet, benägenhet till förlåtelse och även i 
vilken utsträckning någon utövar tron i form av deltagande i ritualer eller antal 
bönetillfällen.  
 
Exempel på frågor är; ”I framtiden kommer vetenskapen kunna ge en förklaring till 
allt”, ”En andlig kraft påverkar händelserna i mitt liv”, ”Deltagande i andlig verksamhet 
hjälper mig förlåta andra människor” och ”Under den senaste VECKAN bad 
jag…..(kryssa i en ruta)”.  
 

Frågor från levnadsnivåundersökningen 
Levnadsnivåundersökningen som startade 1968 håller nu på att genomföras för sjätte 
gången i Sverige. Det är en rikstäckande intervjuundersökning som syftar till att ge en 
bild av Sveriges vuxna befolknings faktiska levnadsförhållanden (LNU, 2010). Institutet 
för Social Forskning (SOFI) gick inför undersökningen 1991 igenom frågeformuläret 
och flera grupper med varsin gruppledare fick konstruera frågor inom de olika 
områdena. Frågorna gicks igenom och diskuterades för att sedan komma fram till en 
slutgiltig version som testades med 27 slumpmässigt utvalda provintervjuer och 
formuläret förkortades och reviderades ytterligare efter detta (Vuksanović, 1994). 
Samtliga frågor som använts från levnadsnivåundersökningen finns i Bilaga 1. 
 
Procedur  
Ett brev som kort informerade kort studien, och om att en enkät skulle komma, 
skickades ut till samtliga deltagare en vecka innan enkäten skickades ut. Utskicken 
skedde på två olika sätt. Programledarna inom tolvstegsprogrammet fick enkäten och 
brevet via e-post. Respondenterna fick själva skriva ut enkäten för att kunna fylla i och 
sedan skicka den ifyllda enkäten till handledaren för denna studie. Deltagarna från 
Beroendecentrum Stockholms psykoterapinätverk fick istället informationsbrevet och 
enkäten i pappersform via internpost och fick också skicka tillbaka svaret med 
internposten till handledaren.  
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Enkäten presenterades i ett medföljande brev där författaren presenterade sig själv och 
kort informerade om studiens syfte och om att deltagandet är frivilligt. Deltagarna fick 
också information om att resultaten presenteras på gruppnivå så att ingen enskild 
kommer att kunna identifieras. I enlighet med råden som presenteras i Humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) forskningsetiska principer erbjöds 
deltagarna en sammanfattande föreläsning om resultaten samt möjlighet att få uppsatsen 
skickad till sig vid intresse. Brevet var också ett sätt att försöka få deltagarna 
intresserade av att delta och förstå att deras svar är mycket viktiga för att studien ska 
kunna genomföras (se Bilaga 2).  
 
Sammanlagt skickades tre påminnelser under ungefär sex veckors tid. Till deltagarna på 
Beroendecentrum Stockholm skickades samtliga påminnelser per e-post men med en 
medföljande enkät i den sista påminnelsen. Till kriminalvården skickades den sista 
påminnelsen med vanlig post med en medföljande enkät och frankerat svarskuvert.  
 
Deltagarnas identitet skyddades genom att varje deltagare fick ett nummer och efter att 
allt material inkommit så raderades deras namn och endast det anonymiserade id-numret 
fanns kvar. Detta förfarande användes för att det skulle vara möjligt att endast skicka 
påminnelser till de deltagare som ännu inte svarat istället för att skicka ut enkäter till 
samtliga deltagare.  
 
Databearbetning 
Svaren från deltagarna registrerades av författaren i en SPSS-fil och de statistiska 
beräkningarna genomfördes med SPSS, version 19. 
 
Kontroll för eventuella outliers genomfördes med boxplot-diagram, tre outliers hittades 
men då kontroll av enkätdata gjorts beslutades det att behålla dessa i gruppen eftersom 
inga mätfel kunde upptäckas.  
 
Deskriptiv statistik sammanställdes för samtliga variabler och jämförelser mellan de två 
grupperna gjordes med antingen t-test för oberoende mätningar eller χ2-test. 
Korrelationer mellan totalmåtten för andlighet respektive utbrändhet undersöktes, samt 
korrelationer mellan dessa mått och bakgrundsvariablerna och de andra variablerna från 
LNU. För att undersöka i vilken utsträckning andlighetsmåtten kunde förklara grad av 
utbrändhet genomfördes en linjär regressionsanalys, med enter som inmatningssätt, där 
de olika LNU-variablerna samt resultaten från frågeformulären om andlighet matades in 
som oberoende variabler och PA användes som beroendevariabel. Eftersom det, för hela 
gruppen, endast var detta mått på utbrändhet, (bristande) personlig prestation, som hade 
signifikant samband med ett totalmått på andlighet för hela gruppen så genomfördes 
enbart denna regressionsanalys. Vidare genomfördes två regressionsanalyser för 
gruppen från beroendevården, med enter som inmatningssätt, där EE respektive UA var 
beroendevariabler och levnadsnivåvariablerna samt SRPB var oberoende variabler.  
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Resultat 
 
Deltagarna 
Sammanlagt svarade 48 deltagare av 78 tillfrågade (61,5 %) varav 19 personer var från 
kriminalvårdens 38 (50,0 %) och 29 var från de 39 tillfrågade på Beroendecentrum 
Stockholms psykoterapinätverk (74,4 %). Medelåldern var 51,1 år i hela gruppen. Den 
yngsta deltagaren var 31 år gammal och den äldsta var 71 år. Medelvärdet för arbetade 
timmar i veckan för alla deltagare var 38,9 timmar och de träffade 20,1 
patienter/klienter i genomsnitt per vecka.  
 
I tabell 1 redogörs för medelvärden och andelar för hela gruppens bakgrundsdata samt 
för kriminalvården respektive Beroendecentrum Stockholm var för sig. Nedan 
kommenteras skillnader mellan grupperna. I gruppen från kriminalvården var 73,7 % 
män och 26,3 % kvinnor jämfört med gruppen från Beroendecentrum Stockholm, där 
37,9 % var män och 73,7 % var kvinnor (χ2 (1) = 5,88, p < 0,01). Behandlare från 
Beroendecentrum hade varit anställda längre tid än de som arbetade inom 
Kriminalvården. Kriminalvårdens programledare hade i genomsnitt varit anställda 3,7 år 
medan Beroendecentrum Stockholms terapeuter hade varit anställda 16,1 år (t(35) = -
5,01, p < 0,001). För psykoterapiutbildning och arbetsplats lades ”steg 1” och Leg 
psykoterapeut/handledare utbildningarna ihop till en kategori för att ett χ2-test skulle 
kunna göras. Det visade sig att det var vanligare för programledarna i kriminalvården att 
vara utbildade alkohol- och drogterapeuter/beroendeterapeuter och Beroendecentrum 
Stockholms terapeuter var oftare steg 1 utbildade eller Leg psykoterapeuter eller 
handledarutbildade (χ2(1) = 34,13, p < 0,001).  
 
Tabell 1. Bakgrundsuppgifter för kriminalvårdens programledare och medlemmar i Beroendecentrum 
Stockholms psykoterapinätverk (BCS). Standardavvikelser för medelvärdena uppges inom parantes. 
   Kriminalvården  BCS Totalt 
   (n=19)  (n=29) (n=48) 
Civilstånd 
  Gift/Sambo (%)  52,7  58,6 56,3 
  Särbo (%)   10,5  3,4 6,3 
  Separerad/Skild/Änka/änkling/Annat (%) 36,8  38,0 37,4 
 
Arb tim/vecka (medelvärde)  39,8(2,2)                         38,3(5,2)              38,9(4,3) 
 
Patienter/klienter per vecka (medelvärde) 22,3(14,0)                       18,6(18,9)            20,1(17,1) 
 
Psykoterapiutbildning 
  Leg psykoterapeut el handledare*** 0  24,1 14,6  
  Steg 1 (%)***   10,5  65,5 43,8 
  Alk- och drogterapeut/Beroendeterapeut (%)*** 73,7  0 29,2 
  Ingen psykoterapeutisk utbildning (%) 15,8  10,3 12,5 
 
År som anställd (medelvärde)***  3,7(3,6)  16,1(12,5)       11,2(11,7) 
 
* Anger signifikant skillnad mellan kriminalvården och BCS:s medelvärde p < 0,05, ** p < 0,01 och *** p < 
0,001. 
 

Bortfallsanalys  
Skillnaden mellan de två gruppernas svarsfrekvens visade sig med ett χ2-test vara icke-
signifikant. Den enda bakgrundsuppgift som var känd om de som inte svarat var deras 
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kön och denna variabel visade sig, då ett χ2-test genomfördes, inte ha någon signifikant 
betydelse för huruvida en deltagare svarat eller inte, vare sig för hela gruppen eller för 
de två grupperna var för sig.  

 
Levnadsnivåvariabler om arbetsförhållandena 

Ungefär hälften av deltagarna tyckte att den arbetstid de hade passade dem. De flesta 
tyckte att de hade lagom mycket att göra, 58,3 %, eller något mycket eller lite, 37,5 %, 
och endast 4,2 % ansåg att de hade alldeles för mycket att göra. Den större delen av 
gruppen, 66,7 %, arbetade övertid någon gång per månad eller mer sällan, 27,1 % 
arbetade övertid någon gång per vecka och en liten grupp på 6,3 % gjorde det flera 
gånger i veckan. De flesta var ganska nöjda med sitt arbete, ingen var ”Mycket 
missnöjd” och endast 4,3 % var ”Ganska missnöjda” med sitt arbete. Medelvärdet var 
1,89 och 1 stod för ”Mycket nöjd” och 2 för ”Ganska nöjd”. 
 
Det var knappt en tiondel, 8,3 %, som hade varit sjukskrivna mer än 14 dagar och hela 
62,5 % hade låtit bli att sjukskriva sig på grund av ekonomiska skäl. Närmare tre 
fjärdedelar, 70,8 %, ansåg att deras allmänna hälsotillstånd var gott, 2,1 % beskrev det 
som dåligt och 27,1 % tyckte att deras hälsa låg någonstans där i mellan. 
Nästan alla, 87,5 %, trodde att de skulle vara kvar på samma arbetsplats om ett år och 
det var oftast på grund av att de gärna stannade, 65 % ville gärna stanna. En grupp på 
27,5 % kände dock att de stannade eftersom de saknade bra alternativ.  
 
Det var 60,0 % som tyckte att de var lagom kvalificerade för sitt jobb, 22,2 % ansåg att 
de var något överkvalificerade medan 16,7 % istället kände att de behövde mer 
kunskaper. Alla kände till alternativa arbetsgivare som skulle kunna vara aktuella för 
dem men det var olika hur många det handlade om, 25 % kände till många, 66,7 % 
kände till några och 8,3 % kände endast till enstaka.  
 
När det gällde semestersysselsättningar under 2009 så var det 43,8 % som hade 
spenderat tid i en stuga/fritidshus eller åkt på semesterresa under 2009, 41,7 % hade 
gjort bådadera och 14,6 % hade inte gjort någon av dessa saker. Medelvärdet för 
”Fritidssumma”, det samlade måttet för hur ofta en person gör en rad olika 
fritidssysselsättningar (varierar mellan 0-28), var 12,50. Ungefär hälften av hela 
gruppen motionerade, gjorde någon friluftsaktivitet eller idrottade flera gånger i veckan. 
Endast 6,3 % angav att de aldrig gjorde någon sådan aktivitet.  
 
I tabell 2 visas medelvärden och andelar på variablerna från 
levnadsnivåundersökningen. Den enda signifikanta skillnaden mellan grupperna var för 
variabeln ”semester + stuga” där medelvärdet för Beroendecentrum Stockholms var 
högre än kriminalvårdens (t(46) = -2,24, p < 0,05). Variabeln kan variera mellan 0-2 där 
0 innebär att en person varken rest eller spenderat tid i stuga, 1 att han eller hon gjort 
något av dessa två och 2 både rest och spenderat tid i stuga.  
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Tabell 23 Medelvärden och procent för variablerna från levnadsnivåundersökningen, redovisat för 
kriminalvården, Beroendecentrum Stockholm samt för hela gruppen. Standardavvikelser för medelvärdena 
redovisat inom parantes.  
   Kriminalvården  BCS Totalt 
1. Arbetstid passar (% som anser att den passar) 52,6  44,8 47,9 
2. Övertid (%) 
  Någon gång per månad eller mer sällan 68,4  65,5 66,7 
  Någon gång i veckan  26,3  27,6 27,1 
  Flera gånger i veckan  5,3  6,9 6,3 
3. Låtit bli att sjukskriva sig (% som låtit bli) 68,4  58,6 62,5 
 
4. Kommer att vara kvar hos arbetsgivare  89,5  86,2 87,5 
inom 1 år (%)   
  
  Stannar gärna   58,8  69,6 65,0 
  Saknas bra alternativ  29,4  26,1 27,5 
  Annat   11,8  4,3 7,5 
5. Arbetsbelastning/dag (%)  
 
  Alldeles för mycket  5,3  3,4 4,2 
  Ngt mycket   36,8  34,5 35,4 
  Lagom   57,9  58,6 58,3 
  Ngt lite   0  3,4 2,1 
6. Allmänt hälsotillstånd (%) 
  
  Gott   63,2  75,9 70,8 
  Dåligt   0  3,4 2,1 
  Något där i mellan  36,8  20,7 27,1 
7. Antal dagar sjukskriven (%)      
   
  Ingen   31,6  51,7 43,8 
  1-14 dagar   57,9  41,4 47,9 
  Över 14 dagar   10,5  6,9 8,3 
8. Kvalificering (%) 
   
  Ngt överkvalificerad  18,8  24,1 22,2 
  Lagom kvalificerad  50,0  65,5 60,0 
  Behöver vissa kunskaper  31,3  10,3 16,7 
9. Känner till alternativa arbetsgivare (%) 
 
  Många   31,6  20,7 25,0 
  Några   68,4  65,5 66,7 
  Enstaka   0  13,8 8,3 
10. Nöjdhet arbete (medelvärde)  2,06(0,73)  1,79(0,69)
 1,89(0,71) 
11. Semester + stuga (medelvärde)* 1,00(0,75)  1,45(0,63)     1,27(0,71) 
   
  Ingendera (%)   26,3  6,9 14,6 
  Antingen stuga el semester (%)  47,4  41,4 43,8 
  Båda (%)   26,3  51,7 41,7 
12. Fritidssumma(medelvärde)  11,65(3,28)  13,13(3,90)  12,50(3,68) 
* Anger signifikant skillnad mellan kriminalvården och BCS:s medelvärde p < 0,05, ** p < 0,01 och *** p < 
0,001. 
 
 
                                                             
3 För flera LNU-variabler var grupperna så små att kategorierna behövdes läggas ihop för att ett χ2-test 
skulle kunna göras. För variablerna ”övertid” och ”känner till alternativa arbetsgivare” fanns ingen 
lämplig lösning så inget test gjordes. 
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Tabell 2. fortsättning 
   Kriminalvården  BCS Totalt 
13. Motion/friluft/idrott (medelvärde) 2,16(1,34)  1,86(1,27)    1,98(1,30) 
   
  Flera ggr/v (%)   42,1  58,6 52,1 
  1ggr/v (%)   31,6  17,2 22,9 
  1-3ggr/mån (%)  0  10,3 6,3 
  Mer sällan (%)   21,1  6,9 12,5 
  Aldrig (%)   5,3  6,9 6,3 
* Anger signifikant skillnad mellan kriminalvården och BCS:s medelvärde p < 0,05, ** p < 0,01 och *** p < 
0,001. 
 

Utbrändhet 
I hela gruppen var det 6,3 % som bedömdes ha hög utbrändhet, mätt med MBI och 
utifrån normer från Maslach, Jackson och Leiter (1996). Dessa hade höga värden på alla 
tre dimensioner eller på både emotionell utmattning och cynism samt medellåga värden 
på personlig prestation. Det var 20,8 % som kategoriserades som mellan/hög grad av 
utbrändhet, 33,3 % hade låg/mellan och 35,4 % tillhörde gruppen med låg grad av 
utbrändhet. Motsvarande siffror för kriminalvårdens tolvstegsprogram var; 5,3 %, 26,3 
%, 36,8 % och 31,6 %. För Beroendecentrum Stockholms psykoterapinätverk var de; 
6,9 %, 17,2 %, 31, 0 % och 37,9 %.   
 
Ett t-test för oberoende mätningar visade att män i genomsnitt hade högre värden på 
cynism jämfört med kvinnor (t(45) = 2,84, p = 0,007). För övriga totalmått för andlighet 
och utbrändhet fanns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män. Det fanns 
inte heller något signifikant samband mellan ålder och något av totalmåtten för 
andlighet och utbrändhet.  
 
Sambandet andlighet - utbrändhet 
Det fanns endast ett signifikant samband mellan ett av totalmåtten för andlighet och 
måtten för utbrändhet för hela gruppen och det var mellan den andliga domänpoängen 
från SRPB och MBI delskalan personlig prestation (r = 0,315, p < 0,05). Det fanns 
också vissa signifikanta samband mellan några av delskalorna från SRPB och 
delskalorna från Maslach Burnout Inventory för hela gruppen. Korrelationerna 
redovisas i tabell 3, där de signifikanta resultaten är skrivna med fet stil och markerade 
med en eller flera stjärnor.  
 
Tabell 3. Korrelationsmatris, samband mellan utbrändhetsvariablerna och totalmåtten för andlighet samt de 9 
olika dimensionerna för andlighet från SRPB4 
  UA EE DP PA 
 
SIBS  ,23 ,18 ,09 ,28 
 
Andlig domänpoäng ,16 ,02 ,05 ,32* 
 
* p < 0,05, ** p < 0,01 
 
                                                             
4 UA= Utbrändhet i arbetet, EE= Emotionell utmattning (MBI- delskala), DP = Cynism (MBI-delskala), 
PA = Personlig prestation (MBI-delskala), SIBS = Spiritual Involvement and Beliefs Scale, Andlig 
domänpoäng = totalpoäng från Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs Field-Test Instrument och 
SRPB generell = generellt mått på grad av religiositet/andlighet från  Spirituality, Religiousness and 
Personal Beliefs Field-Test Instrument. 
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Forts. tabell 3.  
  UA EE DP PA 
 
SRPB generell  ,16 ,23 ,22 ,29 
 
Påverkan livskvalitet ,18 ,07 ,10 ,26 
 
Tro  ,16 ,11 ,22 ,17 
 
Hopp                           -,04                      -,22                    -,38* ,42** 
 
Inre frid                           -,17                      -,33*                  -,30* ,46** 
 
Andlig styrka  ,12 ,06 ,24 ,14 
 
Helhet                            -,01                    -,14                    -,17 ,47** 
 
Vördnad  ,24                     -,19                    -,26 ,33* 
 
Mening/syfte  ,28 ,22                    ,08 ,09 
 
Andlig kontakt  ,16 ,13 ,30* ,14  
 
* p < 0,05, ** p < 0,01 
 

Regressionsanalys 
I den första regressionsanalysen förklarade variablerna andlig domänpoäng (β = 0,25, p 
= 0,08), övertid (β = 0,27, p = 0,05) och tid i stuga och/eller semesterresa under 2009 (β 
= -0,28, p = 0,05) 26,6 % (r2 = 0,266, p < 0,01) av variansen hos personlig prestation. Ju 
mer övertid deltagarna sade sig arbeta desto högre skattade de på personlig prestation (r 
= 0,31, p < 0,05) och ju färre semestersysselsättningar, mätt med tid i stuga och/eller 
semesterresa, desto högre fick de på personlig prestation (r = -0,36, p < 0,05). De som 
alltså varken hade spenderat tid i sin stuga/fritidshus eller åkt på semester hade högst på 
personlig prestation medan de som gjort bådadera (under 2009) tenderade att ha lägre 
poäng på denna delskala. 
 
De två gruppernas andlighet och utbrändhet 
De två grupperna skiljde sig åt på de olika andlighetsmåtten, SIBS (kriminalvården; M 
= 103,3, s = 7,5 och BCS; M = 71,9, s = 13,5) (t(44) = 9,13, p < 0,001) och den andliga 
domänpoängen från SRPB (kriminalvården; M = 15,7, s = 1,3 och BCS; M = 12,3, s = 
2,5) (t(42,8) =5,87, p < 0,001). Kriminalvårdsgruppen fick i genomsnitt högre poäng på 
andlighetsmåtten. När det gällde utbrändhet däremot, mätt med UA och MBI, så fanns 
inga signifikanta skillnader mellan gruppen från kriminalvården och gruppen från 
beroendevården.   
 
Korrelationsanalyser separat för de två grupperna på andlighets- och utbrändhetsmått 
visade ett signifikant positivt samband mellan MBI-skalan personlig prestation och den 
andliga domänpoängen från SRPB (r = 0,526, p < 0,05) enbart för kriminalvården. För 
deltagarna från beroendevården fanns ett signifikant positivt samband mellan både MBI 
delskalan emotionell utmattning och skalan UA samt den generella skalan för 
andlighet/religiositet från SRPB (r = 0,523, p < 0,01 för emotionell utmattning och r = 
0,405, p < 0,05 för UA) . 
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Regressionsanalys. 
I de två regressionsanalyser som genomfördes för att undersöka SRPB-poängens 
förklaringsvärde visade det sig att SRPB-poängens β-koefficient inte var signifikant 
vare sig i modellen som skulle förklara variansen hos emotionell utmattning eller den 
för utbrändhetspoäng.  
 
Utbrändhetsmåtten  
Skalan UA hade ett Cronbach’s α på 0,88 (n = 47) och för MBI var det för de tre 
delskalorna; emotionell utmattning = 0,88 (n = 44), cynism = 0,77 (n = 47) personlig 
prestation = 0,87 (n = 45). En korrelationsanalys mellan skalan UA och MBI visade på 
ett starkt signifikant samband, mätt med Pearsons r, mellan utbrändhetspoängen från 
UA och MBI delskalan emotionell utmattning (r = 0,82, p < 0,01) men de andra två 
delskalorna från MBI, cynism och personlig prestation, hade inte något signifikant 
samband med skalan UA, se tabell 4. Mellan emotionell utmattning och cynism fanns 
det också ett positivt samband (r = 0,56, p < 0,01) medan det mellan cynism och 
personlig prestation fanns en signifikant negativ korrelation (r = -0,41, p < 0,01).  
 
Tabell 4. Korrelationer (Pearsons r) mellan totalpoängen för UA samt de tre delskalorna från MBI emotionell 
utmattning (EE), cynism (DP) och personlig prestation (PA), (n = 40). 
  EE DP PA  
UA  ,82** ,25 ,00 
 
EE   ,56** -,07 
 
DP    -,41** 
 
* p < 0,05, ** p < 0,01 
 
Andlighetsmåtten  
För SIBS, var Cronbach’s α = 0,94 (n = 48) och för SRPB, var det 0,95 (n = 46). 
Korrelationerna mellan den andliga domänpoängen från SRPB, det generella måttet på 
religiositet/andighet från SRPB och SIBS, var alla höga och signifikanta (p < 0,01), se 
tabell 5. 
 
Tabell 5. Korrelationer (Pearsons r) mellan totalpoängen för SIBS samt totalpoängen för den andliga domänen 
från SRPB (andlig domän) och den generella andligheten/religiositeten från samma skala (SRPB generell), (n = 
45).  
  SIBS  SRPBgenerell  
Andlig domän  ,76***  ,78*** 
 
SRPB generell ,78*** 
 
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,0001 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att för det första undersöka sambandet mellan andlighet och 
utbrändhet hos behandlare som arbetar med alkohol- och drogproblem och, för det 
andra, jämföra två grupper behandlare gällande andlighet, utbrändhet och utvalda 
levnadsnivåvariabler. Dessutom undersöktes några mätegenskaper hos de använda 
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instrumenten. Nedan sammanfattas resultaten för varje frågeställning i studien med 
efterföljande diskussion. En kort allmän diskussion förs kring syftet om denna typ av 
forskning och de huvudsakliga slutsatserna sammanfattas. 
 
Beskrivning av deltagarna 
Den första frågeställningen var till för att ge en bild av hur hela gruppen, samt de två 
grupperna var för sig, ser ut gällande arbetsbelastning, allmän hälsa, 
fritidssysselsättning samt övriga variabler från levnadsnivåundersökningen. Det visade 
sig att guppen är i medelåldern, medelåldern var 51,1 år, de flesta arbetar heltid och 
träffar runt tjugo patienter i veckan. De flesta bakgrundsfaktorer skiljde sig inte åt 
mellan grupperna men de som arbetar på Beroendecentrum Stockholm hade oftare 
högre utbildning och också betydligt längre erfarenhet på samma arbetsplats jämfört 
med dem som arbetar med kriminalvårdens tolvstegsprogram. I övrigt framkommer att 
en större del av hela gruppen är ganska välmående, de flesta är ganska nöjda med sitt 
arbete och sin arbetstid, de är inte sjukskrivna så ofta och få menar att deras allmänna 
hälsotillstånd är dåligt. Denna bild förstärks också av att det bara är 6,3 % som kan 
bedömas ha en hög grad av utbrändhet, mätt med MBI.  
 
Siffran kan jämföras med Garner, Knight och Simpsons (2007) resultat från USA, de 
undersökte personal som arbetade med drogrehabilitering på fängelser och konstaterade 
att utbrändheten hos dessa också var ganska låg, endast 6 % av deltagarna hade tecken 
på hög utbrändhet. Prevalensen av utbrändhet stämmer också med Hallstens (2005) 
populationsstudie i Sverige där 7,4 % av de som arbetade klassificerades som utbrända. 
Det tycks alltså som att andelen utbrända, 6,3 % kan stämma med hur det faktiskt ser ut 
på dessa arbetsplatser och inte att resultatet beror på att det höga bortfallet döljer en 
högre grad av utbrändhet, där de som klassificeras som utbrända svarar i mindre 
utsträckning. Möjligen är det så att de personer som lider av utbrändhet kanske är 
sjukskrivna eller har slutat med denna typ av arbete och att det är därför siffran är låg, 
både i denna och i de andra studierna.  
 
Männens hade, jämfört med kvinnorna, i genomsnitt högre värden på MBI-delskalan 
cynism vilket stämmer med tidigare forskningsresultat (Maslach, Schaufeli & Leiter, 
2001), däremot visade denna studie inget stöd för det tidigare ibland påvisade negativa 
sambandet mellan ålder och utbrändhet (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; 
Vredenburgh, Carlozzi & Stein, 1999).  
 
Sambandet mellan andlighet och utbrändhet 
Huvudsyftet för den här studien var att undersöka om det fanns något samband mellan 
andlighet och utbrändhet hos undersökningsdeltagarna. Detta undersöktes genom att 
beräkna korrelationer mellan dessa variabler men regressionsanalyser genomfördes 
också för att se om några av andlighetsvariablerna kunde förklara grad utbrändhet. Det 
visade sig att det endast fanns ett signifikant samband mellan något av totalmåtten för 
andlighet och totalmåtten för utbrändhet. Den andliga domänpoängen från SRPB hade 
ett positivt samband med delskalan personlig prestation från MBI (r = 0,315, p < 0,05). 
Om personlig prestation ses som en del av utbrändhetsfenomenet så skulle detta resultat 
kunna tolkas som att andlighet kan ge ett visst skydd gentemot utbrändhet. Men 
eftersom personlig prestation inte hade något samband med emotionell utmattning, i 
denna studie, är det svårt att dra den slutsatsen.  
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Trots ovissheten kring huruvida personlig prestation ska ses som en del av tillståndet 
utbrändhet är det ett intressant resultat att hög tro på sig själv och förmågan att utföra 
sitt arbete oftare finns hos dem som skattar högre på en skala som mäter andlighet. 
Eftersom detta är en tvärsnittsstudie går det inte att uttala sig om några orsakssamband 
men det skulle kunna vara så att andligheten på något sätt hjälper människor att få en 
större tro på sig själva och deras prestationsförmåga, speciellt i arbetet med människor. 
Resultatet går då att jämföra med de studier som visat på effekter av religiositet på 
självförtroende, känsla av agens och self-efficacy (George, Ellison & Larson, 2002). Har 
andligheten denna effekt så skulle den också kunna ge ett bättre skydd gentemot 
stressande omständigheter. För dem som arbetar inom kriminalvårdens 
tolvstegsprogram är andligheten en del av den behandling som de erbjuder och att då 
själv ha en andlighet kan tänkas vara till god hjälp i arbetet och på så sätt också öka 
graden av personlig prestation. Det visar sig också att detta samband inte är signifikant 
för gruppen från Beroendecentrum Stockholm där andligheten inte har samma direkta 
koppling till arbetet.  
 
Då en regressionsanalys genomfördes framkom att den andliga domänpoängen inte 
signifikant kunde förklara grad av personlig prestation däremot var p = 0,08 (β = 0,53) 
vilket ändå innebär att sannolikheten att resultatet beror på slumpen är ganska låg, de 
andra variablerna var övertid (β = 0,27, p < 0,05) och tid i stuga och/eller semesterresa 
under 2009 (β = -0,28, p < 0,05). Det är intressant att de som säger sig arbeta mer 
övertid och inte har haft så mycket för sig på semestern, åtminstone inte förra året, 
tycker sig kunna uppleva att arbetet med patienter/klienter går bättre än de som arbetar 
mindre övertid och som både rest och spenderat tid i stuga under sin semester. Det 
skulle kunna vara så att de personer som har en hög andlighet får kraft från denna och 
att de på så vis blir mer motiverade att prioritera sitt arbete framför annat i livet och att 
de som inte har andligheten kanske oftare är personer som inte prioriterar sitt arbete 
utan har andra områden i livet som de tycker är viktigare.  

 
När korrelationerna mellan de 9 olika dimensionerna från SRPB studeras framkommer 
att det är fem dimensioner som har signifikanta samband med utbrändhetsvariablerna. 
Emotionell utmattning har ett negativt samband med dimensionen inre frid (r = 0,332, p 
< 0,05). Detta kan tolkas som att emotionell utmattning inte är ett angenämt tillstånd 
som det går att uppleva samtidigt med en hög grad av inre frid. 
 
Cynism korrelerar med tre av dimensionerna; hopp (r = -0,376, p < 0,05), inre frid (r = -
0,303, p < 0,05) och det finns också ett positivt samband med variabeln andlig kontakt 
(r = 0,300, p < 0,05). De två första sambandet stämmer intuitivt på samma sätt som det 
negativa sambandet mellan emotionell utmattning och inre frid. Däremot är det positiva 
sambandet med andlig kontakt intressantare och mer svårtolkat. Dolittles slutsats (2007) 
kring vissa prästers destruktiva copingstrategier såsom tillbakadragande kan användas 
för att förstå detta. Variabeln andlig kontakt handlar om frågor kring hur mycket 
kontakten med en andlig existens hjälper en person att hantera stress, förstå andra och 
finna trygghet/tillförsikt och detta skulle kunna liknas vid ett sorts tillbakadragande 
precis som cynism kan vara ett sätt att dra sig undan då den emotionella belastningen 
blir för stor (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Om detta samband inte beror på 
slumpen, vilket skulle vara intressant att undersöka i en studie med ett större urval, så 
kan det förklaras med att det kanske är personer med mer passiva copingstrategier som 
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skattar högt på både andlig kontakt och cynism. Detta ställer också frågor kring vad 
variabeln andlig kontakt egentligen mäter då syftet med den inte var att fånga in 
personer med passiva copingstrategier.  
 
Personlig prestation har signifikant positiva samband med hopp (r = 0,421, p < 0,01), 
inre frid (r = 0,459, p < 0,01), helhet (r = 0,472, p < 0,01) och vördnad (r = 0,332, p < 
0,05). Dessa fyra dimensioner är minst uttalat religiösa i sina frågor jämfört med de 
övriga fem dimensionerna. De kanske kan sägas mäta ett sorts existentiellt 
välbefinnande i likhet med det som Edmondson, Park, Blank, Fenster och Mills (2008) 
fann mediera den positiva effekten som spirituellt välbefinnande hade på upplevd 
livskvalitet. Det handlar om att uppleva harmoni, hoppfullhet, optimism, tacksamhet 
och också att kunna förundras över sin omgivning och att bli hjälpt av sin tro till att 
skapa samstämmighet mellan det man gör, tänker och känner. Skulle endast den andliga 
domänpoängen användas i korrelationerna med utbrändhetsvariablerna skulle det vara 
lätt att hävda att andlighet/religiositet ger högre grad av personlig prestation men då de 
enskilda dimensionerna studeras på detta sätt så blir det svårare att dra den slutsatsen. 
Det tycks åtminstone inte vara andlighet/religiositet i form av tro, kontakt med en andlig 
existens, andlig styrka eller känsla av mening/syfte i livet som ger effekten på personlig 
prestation och därför bör resultaten tolkas med försiktighet. Sambandet säger oss 
möjligen att vissa positiva känslor som ofta uppkommer i samband med andliga 
och/eller religiösa aktiviteter ger högre uppskattning av egen personlig prestation. 
Troligtvis finns andra vägar än genom andlighet att utveckla dessa positiva känslor, som 
flera av dem faktiskt är klassiska dygder, eftersom vi annars skulle se ett tydligare 
samband med de dimensioner som mer direkt handlar om tro på andlig existens och 
personlig prestation. 
 
För gruppen från Beroendecentrum Stockholm fanns också positiva samband mellan 
den generella skalan för andlighet/religiositet från SRPB och både emotionell 
utmattning (r = 0,523, p < 0,01) och utbrändhetspoängen från UA (r = 0,405, p < 0,05). 
Den generella skalan från SRPB handlar om en person ser sig som religiös, om han eller 
hon är en del av en religiös grupp, har en andlig övertygelse eller stark personlig tro. 
För denna grupp var alltså de som var mer andliga/religiösa också i högre grad 
emotionellt utmattade och utbrända. Det här är ett intressant resultat som går att jämföra 
med Vaillant, Templeton, Ardelt och Meyers (2008) resultat från deras longitudinella 
studie. Männen som studerades levde inte i någon religiös kontext och i denna grupp var 
det framförallt de som hade större svårigheter i livet som ägnade sig åt religiösa 
aktiviteter. De som arbetar inom Beroendecentrum Stockholm psykoterapinätverk 
befinner sig i en sekulariserad miljö och de som mår bra söker sig troligen inte till 
religiösa eller andliga sammanhang. Däremot är det troligt att personer som mår sämre 
och kanske lider av utbrändhet eller ligger i riskzonen för att utveckla utbrändhet söker 
sig till olika typer av sammanhang för att få hjälp och stöd i sina svårigheter. Dessa 
personer känner möjligen en brist på sammanhang och mening i sina liv (Pines & 
Aronsson, 1988) och försöker lindra detta med ett andligt sökande. En annan möjlig 
förklaring till dessa resultat är att personer för vilka andlighet och religion har stor 
betydelse kan må sämre just på grund av att de befinner sig i en miljö där deras 
värderingar inte har en självklar plats. Deras sämre mående skulle alltså kunna tänkas 
bero på att deras andlighet inte går att integrera i arbetet på samma sätt som är möjligt 
för programledarna inom tolvstegsprogrammet. I så fall skulle alltså andlighet kunna 
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utgöra en riskfaktor i sekulariserade miljöer. För att få någon klarhet i hur det förhåller 
sig behövs mer forskning.  
 
Vad är syftet med denna typ av forskning? 
Det verkar ibland som att det finns många egenintressen i denna typ av forskning. En 
viktig fråga att ställa sig är vad resultaten från forskning kring andlighet och religionens 
betydelse egentligen ska ge. Då mediatorer söks för att förklara religionens positiva 
effekter hamnar forskarna lätt i en reduktionism som förminskar värdet hos religionen 
och hotar att förklara bort det heliga som trots allt är det centrala i denna typ av 
mänsklig aktivitet.  
 
Vissa forskare menar istället att det faktiskt kan vara så att det är religionen i sig som 
ger effekter på den psykiska och fysiska hälsan (George, Ellison & Larson, 2002; Hill & 
Pargament, 2008). George, Ellison och Larson tar till exempel upp detta som en 
alternativ förklaring till varför så många studier haft svårt att hitta mediatorer som 
förklarat religionens effekt. Men detta förhållningssätt kan också ses som problematiskt 
då det kanske lätt uppfattas som ett försök till frälsning eller åtminstone ett sorts 
försvarande av religionen som saknar den neutralitet som bör eftersträvas i vetenskaplig 
forskning.  
 
Trots detta finns det stor anledning att bedriva forskning inom detta område. Andlighet 
och religion är stora viktiga aspekter av det mänskliga livet som bör behandlas med 
samma seriösa intresse som andra områden. Det är också så att det inom andligheten 
möjligen kan finnas svar på frågor kring hur behov av meningsfullhet och sammanhang 
kan tillfredställas. Det här är behov som många patienter inom beroendevården har haft 
svårt att tillfredsställa (Arnold, Avants, Margolin, & Marcotte, 2002; Berman, 2008) 
men som även har relevans för alla andra människor (Frankl, 1968). 
 
Måttens validitet och reliabilitet 
Frågan om vilken grad av överlappning som finns mellan de två måtten för utbrändhet 
respektive de två måtten på andlighet undersöktes genom att studera sambandet mellan 
dem. För de två utbrändhetsmåtten visade det sig att det endast fanns ett signifikant 
samband mellan utbrändhetspoängen från UA och emotionell utmattning från MBI-
skalan (r = 0,82, p < 0,01) medan det inte fanns några signifikanta samband mellan 
utbrändhetspoängen och cynism eller personlig prestation. Detta resultat vittnar om en 
skillnad i dessa instruments förmåga att mäta utbrändhetens olika komponenter. Den 
utbrändhetspoäng som Pines och Aronson (1988) rekommenderar ger inte en 
differentierad bild av utbrändhet utan tycks snarare ge ett mått på grad av utmattning. 
Kanske mäter instrumentet även fysisk och mental utmattning vilket deras teori 
proklamerar men detta går inte att uttala sig om utifrån denna studies resultat. Ett 
problem med måttet är att Pines och Aronson precis som Maslach, Jackson och Leiter 
(1996) menar att cynism eller distanseringen från människor är en viktig del av 
utbrändheten men deras totalmått tycks inte mäta detta fenomen, åtminstone inte på 
samma sätt som MBI gör.  
 
Sambandet mellan emotionell utmattning och cynism (r = 0,52, p < 0,01) ger stöd för att 
dessa hör ihop och skulle kunna vara delar av samma tillstånd och sambandet är heller 
inte så starkt att någon misstanke kring att de skulle mäta samma sak behöver väckas. 
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Mellan personlig prestation och emotionell utmattning fanns dock inget signifikant 
samband medan cynism och personlig prestation hade ett negativt samband (r = -0,42, p 
< 0,05). Dessa resultat är i linje med den kritik (Hansen, Sverke, & Näswall, 2009; 
Shirom, 2003) som MBI-instrumentet fått eftersom om inte personlig prestation har ett 
samband med de båda andra delskalorna är det svårt att hävda att de alla är del av 
samma tillstånd. Utbrändhetsskalornas interna konsistens var god, Cronbach’s α  låg 
mellan 0,77 och 0,88 för alla skalor, vilket talar för måttens reliabilitet. Validiteten hos 
måtten kan dock ifrågasättas, för UA tycks inte cynism mätas med utbrändhetspoängen 
och det är oklart hur de tre komponenterna emotionell, fysisk och mental utmattning ska 
kunna uppskattas, ett instrument med utprövade delskalor för dessa skulle kunna vara en 
lösning. Vidare kan det ses som problematiskt att alla tre delskalor från MBI-
instrumentet inte är korrelerade med varandra vilket de borde vara om de utvecklas 
parallellt (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001) och är delar av samma tillstånd. I grunden 
är definitionen av begreppet utbrändhet fortfarande inte tillräckligt välutvecklat för att 
det ska gå att avgöra måttens validitet. Då det inte finns någon enighet om vad som ska 
mätas så blir det mycket svårt att avgöra om det blir mätt på ett riktigt sätt eller inte. 
Men, utifrån de definitioner som skaparna av dessa instrument använt går det att påstå 
att validiteten är bristande hos båda instrumenten. Till deras fördel talar dock att de båda 
tycks mäta någon typ av utmattning vilket en del forskare idag (Hallsten, 2005; Hansen, 
Sverke, & Näswall, 2009; Shirom, 2003) menar är vad utbrändhet till största delen 
handlar om.  
 
De olika måtten på andlighet, SIBS och de två dimensionerna från SRPB), SRPB 
generell (r = 0,78, p < 0,001) och andlig domän (r = 0,76, p < 0,001), hade alla starka 
och positiva samband. Detta tyder på att måtten i stort mäter samma sak. De skillnader 
som dock finns kan bero på att SIBS har fler frågor om utövande av andlighet jämfört 
med SRPB som mestadels fokuserar på tankar, känslor och föreställningar. Både SIBS 
och SRPB hade höga Cronbach’s α mått, över 0,90, vilket kan tyda på att många frågor 
i formulären egentligen frågar om samma sak och kanske inte behövs. En utveckling av 
dessa formulär i en svensk kontext, där både reliabilitet och validitet testades mer 
utförligt, skulle vara av intresse. Under tillkomsten av denna uppsats översätts och 
testas också SRPB vid Uppsala Universitet. 
 
Brister hos studien 
Det största problemet med denna studie är troligtvis det stora bortfallet, även om vissa 
menar att 50-70 % räknas som normal svarsfrekvens (Trost, 2007) så är det ändå ett 
väldigt lågt deltagande från framförallt programledarna från kriminalvården. Risken 
finns att det är en avvikande grupp som inte svarat på enkäten även om 
bortfallsanalysen inte kunde visa på detta. Som tidigare tagits upp är det möjligt att de 
som är mest utbrända inte har svarat eftersom att de troligtvis känner sig mest belastade 
av arbetet och kanske inte kan ta sig tid att svara på en enkät. Å andra sidan kan de som 
känner att arbetet är väldigt påfrestande varit mer motiverade att svara på denna typ av 
enkät eftersom de kanske såg chansen att få göra sin röst hörd. Förhoppningsvis beror 
bortfallet framförallt på att de från Kriminalvården fick enkäten per mejl vilket gjorde 
det mer omständligt att svara och då finns endast ett slumpmässigt fördelat bortfall. 
 
En annan svårighet är att det med en liten undersökningsgrupp på endast 48 svarande 
individer krävs betydligt starkare samband för att resultaten ska bli statistiskt 
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signifikanta jämfört med om gruppen hade varit större. Det här påverkar resultaten på så 
vis att risken för att missa verkliga samband ökar. Eftersom gruppen dessutom består av 
två delvis olika grupper som i sin tur är ännu mindre blir detta problem än större. Trots 
denna reservation kan resultaten ändå sägas ha en viss tyngd eftersom de är i 
överensstämmelse med tidigare forskning och bekräftar tidigare resultat. De resultat 
som hittats kan också tänkas gälla för en större population beroendebehandlare eftersom 
de faktiskt är signifikanta. För kriminalvårdsgruppen har hela populationen 
programledare för tolvstegsbehandlingen tillfrågats vilket gör att resultaten åtminstone 
gäller för denna grupp. Studien är också explorativ vilket kan ses som ett godtagbart 
skäl till ett litet urval.  
 
Slutligen kan det ses som en nackdel för studien att den undersöker två så pass 
svårdefinierade begrepp som andlighet och utbrändhet. Inget av måtten för andlighet är 
utprovat i Sverige vilket gör att det finns en risk att de inte fungerar här såsom de gjort i 
andra länder. Andlighet är för de flesta i Sverige ett relativt ovant begrepp vilket kan 
leda till missvisande resultat. Mer forskning behövs kring dessa instrument och kanske 
behövs en vidareutveckling av dem men som ett led i detta har denna studie sin plats. 
Utbrändhet, i sin tur, är ett omdiskuterat ämne där enighet tycks långt borta. Denna 
studie kunde visa på problem hos måtten som användes, framförallt hos UA men det 
finns också tveksamheter då det gäller MBI. Trots detta finns ett stort 
forskningsunderlag som visar att utbrändhet har samband med en rad negativa tillstånd 
och beteenden vilket gör användningen av begreppet meningsfullt. För att forskningen 
ska kunna gå vidare på ett bättre sätt borde dock konsensus uppnås kring en tydligare 
definition som helst kunde kopplas till en psykiatrisk diagnos. Kanske finns lösningen, 
så som bland annat Shirom (2003) förespråkar, i att utesluta både cynism och personlig 
prestation från begreppet och endast fokusera på utmattningssymtomen.   
 
Slutsatser  
De två instrumenten som ska mäta andlighet hade starka samband sinsemellan och 
validiteten hos dem fick därmed stöd. Däremot kan det finnas brister i reliabiliteten och 
fler studier efterlyses för att utprova instrumenten i en svensk kontext.  
 
Måtten för utbrändhet hade god intern konsistens men det fanns tveksamheter vad gäller 
måttens konstruktvaliditet. Ett tydligare definierat begrepp behövs för att forskningen 
ska kunna gå vidare, möjligen fungerar definitioner som fokuserar på 
utmattningssymtom bättre och gör utbrändhet lättare att mäta.  
 
Sammanfattningsvis ger resultaten från denna studie stöd till vissa teorier kring hur 
andlighet skapar välmående och bättre hälsa. Det tycks som att sammanhanget är av 
betydelse för vilken roll andligheten spelar. För personer som inte befinner sig i en 
andlig eller religiös kontext verkar inte andlighet ha någon positiv verkan utan snarare 
vara ett tecken på att allt inte står rätt till. Däremot verkar andlighet i form av ett slags 
existentiellt välbefinnande kunna ge positiva effekter i form av ökad tro på egen 
förmåga mätt med personlig prestation. Kopplingar går att göra till tidigare forskning 
som sökt förklara religionens välgörande verkan med att den ökar dygder såsom 
hoppfullhet och tacksamhet, fenomen som tycks svara för en del av sambandet mellan 
andlighet och personlig prestation.  
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Bilaga 1 
 

Utvalda frågor från Levnadsnivåundersökningarna 
 

 
1. Hur många timmar är Din ordinarie veckoarbetstid?  
 
Antal timmar…………… 
 
2. Din ordinarie arbetstid om [antalet timmar i fråga 1], är det den arbetstid som passar Dig bäst, 
eller skulle kortare eller längre arbetstid passa bättre?  
 
___ Nuvarande arbetstid passar bäst  

___ Kortare passar bättre  

___ Längre passar bättre  

 

3. Hur ofta arbetar Du övertid? 

 
___ i stort sett aldrig,  

___ några få gånger om året  

___ någon gång per månad  

___ någon gång per vecka 

___ flera gånger i veckan 

 

4. Har Du under de senaste 12 månaderna arbetat i stället för att sjukskriva Dig för att undvika 

avdrag på lönen? 

___ Ja, flera gånger  

___ Ja, någon gång  

___ Nej, aldrig 

 
5. Tror Du att Du kommer att vara kvar hos Din nuvarande arbetsgivare om ett år? 

___ Ja  

___ Nej 

 
Om JA: 
Beror det på att Du gärna stannar eller på att det just nu saknas bra alternativ? 

___ Stannar gärna  

___ Saknas bra alternativ  

___ Annat skäl, 

nämligen......................................................................................................................... 
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6. Hur hög är Din arbetsbelastning en normal arbetsdag? Brukar Du ha.... 

___ alldeles för mycket att göra  

___ något för mycket att göra  

___ ungefär lagom mycket att göra  

___ något för lite att göra 

___ alldeles för lite att göra 

 
7. Träffar du någon gång klienter/patienter i grupp?* 

___ Ja 

___ Nej 

 

8. Hur många klienter/patienter träffar du i genomsnitt per vecka?*  

Antal klienter/patienter…………… 

 

9. Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd?  

___gott  

___dåligt 

___något däremellan 

 

10. Ungefär hur många dagar under de senaste 12 månaderna har Du varit borta från arbetet 

på grund av egen sjukdom? 

Antal dagar…………… 

 
11. Vilket år anställdes Du hos Din nuvarande arbetsgivare? 
 
…………… 
 

12. Hur tycker Du att Dina kunskaper och färdigheter stämmer överens med vad som krävs i 

Ditt arbete? Tycker Du att Du ....... 

___ är mycket överkvalificerad,  

___ är något överkvalificerad,  

___ är lagom kvalificerad,  

___ skulle behöva vissa ytterligare kunskaper, eller  

___ skulle behöva en hel del ytterligare kunskaper? 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
* Egen komponerad fråga 
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13. Känner Du till några andra arbetsgivare där Du skulle ha stor nytta av det Du lärt Dig i Ditt 

nuvarande arbete? 

___ Ja, många  

___ Ja, några  

___ Ja, någon enstaka   

___ Nej  

 
 
14. Nu har vi ställt en mängd frågor om Dina arbetsförhållanden. Sett i stort, hur nöjd är Du med 

Ditt nuvarande arbete? 

___ Mycket nöjd  

___ Ganska nöjd  

___ Varken nöjd eller missnöjd  

___ Ganska missnöjd  

___ Mycket missnöjd  

 

15. Gjorde Du någon semesterresa (eller resa av rekreationskaraktär) under 2009? 

___ Ja  

___ Nej 
 

16. Tillbringade Du någon tid under 2009 i sommarstuga, kolonistuga, fritidshus eller liknande? 

___ Ja  

___ Nej 
 
 
17. Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet? 
 
  

Nej 
 

 
Ja, någon gång 

 
Ja, ofta 

 
a) Fiska eller jaga 
 

   

 
b) Sköta trädgård 
 

   

 
c) Gå på bio 
 

   

 
d) Gå på teater, konserter, museer, 
utställningar 
 

   

 
e) Gå på restaurang 
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f) Gå på dans 
 

   

 
g) Besöka släktingar 
 

   

 
h) Ha släktingar på besök 
 

   

 
j) Besöka vänner och bekanta 
 

   

 
k) Ha vänner och bekanta på 
besök 
 

   

 
l) Läsa böcker 
 

   

 
m) Delta i studiecirklar eller kurser 
 

   

 
n) Spela musikinstrument eller 
sjunga i kör 
 

   

 
o) Syssla med hobbyverksamhet 
(sticka, sy, snickra, måla, samla 
frimärken etc.) 
 

   

 
 
18. Utövar Du någon motions- frilufts- eller idrottsaktivitet, t.ex. långpromenader? Hur ofta? 
 
___ Ja, flera gånger i veckan  

___ Ja, ungefär en gång i veckan  

___ Ja, 1–3 gånger per månad  

___ Ja, men mer sällan  

___ Nej, aldrig 
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Bilaga 2 

Brev till deltagare 
 

 
 

     September 2010 
 
Deltagande i studie om andlighet och utbrändhet  
 
Hej! 
 
Den enkät som nu har skickats till Dig handlar om andlighet och om utbrändhet. Den är en del av mitt 
psykologexamensarbete vid Stockholms universitet. Studien syftar till att undersöka om det finns ett samband 
mellan dessa två fenomen, bland behandlare som arbetar med alkohol- och drogproblem. Alla programledare 
som arbetar med Kriminalvårdens tolvstegsprogram samt alla psykoterapeuter som arbetar i Beroendecentrum 
Stockholms psykoterapinätverk kommer att få enkäten.  
 
Din medverkan är helt frivillig och Din identitet kommer att hållas konfidentiell. Det vill säga, när studien är 
klar kommer Ditt namn inte att kunna kopplas till Dina svar. Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå 
vilket gör att det inte går att identifiera enskilda deltagares svar. Enkäten tar ungefär 30 minuter att fylla i. Vi 
vill gärna att Du svarar inom ca 14 dagar. I det bifogade bladet finns information om vilket datum vi helst vill 
få in enkäten, och till vilken adress.  
 
När studien och uppsatsen är färdiga kommer jag att göra resultaten tillgängliga genom en förfrågan om Du vill 
få uppsatsen skickad till Dig. Jag kommer också att erbjuda en föreläsning där jag presenterar vad jag kommit 
fram till dels för gruppen programledare, dels för psykoterapeuter inom Beroendecentrum Stockolms 
psykoterapinätverk.  
 
Ditt svar är mycket viktigt för att studien ska kunna genomföras. Vid frågor kontakta i första hand Jonna 
Hultén per e-mail: jonnahulten@hotmail.com eller på telefon, vardagar 8-17; 073-938 26 98. I andra hand kan 
Du kontakta handledaren Anne H Berman via e-post.  
 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Jonna Hultén   Anne H Berman 
 
Psykologkandidat    Handledare 
Jonna Hultén    Anne H Berman, fil dr, leg psykolog 
Psykologiska Institutionen   Beroendecentrum Stockholm 
Stockholms Universitet   Karolinska Institutet 
jonnahulten@hotmail.com   anne.h.berman@ki.se/anne.berman@sll.se  

 


