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Forskning har visat på ett samband mellan personlighet och 

utmattningssyndrom. Dock har relativt få studier utförts på området, 

särskilt på ungdomar. Syftet med föreliggande studie var därför att 

undersöka sambandet mellan femfaktormodellen av personlighet och 

utmattningssyndrom bland gymnasieungdomar (N = 119). 

Utmattningssyndrom delades till dimensionerna fysisk, mental och 

emotionell trötthet. Korrelationer och multipla regressionsanalyser 

beräknades. Resultatet visade att conscientiousness och neuroticism 

var starkast prediktorer av utmattningssyndrom som helhet, medan 

särskilt neuroticism predicerade fysisk, conscientiousness mental och 

agreeableness emotionell utmattning. Kunskap om personlighetens 

betydelse för utmattningssyndrom är viktig och kan användas vid 

riktade preventionsprogram. 

Cordes och Dougherty (1993) sammanfattade den forskning som fanns om 

utmattningssyndrom. De individuella egenskaper som fanns med som enligt dem påverkar 

utmattningssyndrom var demografiska variabler, socialt stöd, personliga förväntningar 

samt karriärframgångar (Cordes & Dougherty, 1993). Många av dessa egenskaper syftar på 

individen på arbetsplatsen, och inte på personliga egenskaper som personlighet. Lee och 

Ashfort (1996) undersökte i en metaanalys hur krav, resurser, beteende och attityder 

korrelerar med utmattningssyndrom. Dispositionella attribut, där personlighet ingår, är 

inget som undersöktes, men det nämns i slutet av rapporten. De menar att det kan vara en 

begränsning av metaanalysen, men de valde att inte ha med det då dess roll som moderator 

vid utmattningssyndrom kräver förtydligande och vidare utredning (Lee & Ashforth, 

1996).  

I en annan metaanalys undersökte Swider och Zimmerman (2010) sambandet mellan 

personlighet, utmattningssyndrom samt frånvaro, omsättning och arbetsprestation. De 

konstaterade att det inte fanns så mycket forskning om det, och att den som fanns var 

otillräcklig. De menar att forskning om personlighet i relation till utmattningssyndrom bäst 

kan beskrivas som ”slumpartad och splittrad” (s. 488, Swider & Zimmerman, 2010). Enligt 

dem fokuserar flertalet av studierna endast på ett fåtal av personlighetsdragen, vilket kan 

leda till att relevanta drag förbises, som i sin tur kan leda till att bilden över 

personlighetens roll vid utmattningssyndrom inte blir tillräckligt tydlig (Swider & 

Zimmarman, 2010). 
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Sambandet mellan utmattningssyndrom och personlighet har kunnat konstateras (t.ex. 

Ghorpade, Lackritz & Singh, 2007; Swider & Zimmerman, 2010), men i forskningen har 

ungdomar förbisetts. Många studier har syftat till att undersöka personlighet i förhållande 

till olika fenomen hos ungdomar (t.ex. Muris, Meesters & Timmermans, 2013; Smrtnik-

Vitulic & Zupancic, 2011). På sistone har även studier om utmattningssyndrom genomförts 

på ungdomar i skolåldern (t.ex. Kiuru, Aunola, Nurmi, Leskinen & Salmela-Aro 2008; 

Salmela-Aro, Kiuru & Nurmi, 2008; Tuominen-Soini, Salmela-Aro & Niemivirta, 2007). 

Dock kan inte någon studie hittas som har undersökt sambandet mellan 

utmattningssyndrom och personlighet bland ungdomar. I föreliggande studie undersöks 

relationen mellan femfaktormodellen av personlighet och utmattningssyndrom för 

ungdomar. 

Utmattningssyndrom 

Utmattningssyndrom kallas även utbrändhet. Med utbrändhet menas metaforiskt att en låga 

som en gång har brunnit inte längre kan brinna starkt då det inte finns tillräckligt med 

bränsle att fylla på kontinuerligt. Konkret betyder det att en individs resurser är uttömda. 

Med tiden klarar inte personer med utmattningssyndrom av att komma med tillräckliga 

insatser för att göra en inverkan. Enligt dem själva eller andra presterar de inte lika bra 

längre (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009). Utmattningssyndrom resulterar från långa 

perioder av stress och från en oförmåga att nå personliga mål (van Dam, Keijsers, Eling & 

Becker, 2011). 

I Sverige är utmattningssyndrom en erkänd medicinsk diagnos, vilket innebär att det finns 

medicinska handböcker om utmattningssyndrom. Läkare utbildas i att bedöma och 

behandla utmattningssyndrom, och psykologer och socialsekreterare erbjuder ett flertal 

behandlingar, från individ- till gruppnivå (Schaufeli et al., 2009). Peterson et al. (2008a) 

fann att anställda med utmattningssyndrom hade fler symtom av fysisk och psykisk ohälsa 

än anställda som endast upplevde utmattning, frigörande från arbetet, eller inget 

utmattningssyndrom. Detta visar vikten av interventioner för att förebygga och bekämpa 

utmattningssyndrom (Peterson et al., 2008a). Peterson, Bergström, Samuelsson, Åsberg 

och Nygren (2008b) undersökte effekten av att delta i en reflekterande kamratstödsgrupp 

med problembaserad metod. De fann signifikanta effekter för generell hälsa, upplevda 

kvantitativa krav på arbetet, deltagande och utvecklingsmöjligheter på arbetet samt för stöd 

på arbetet. Deltagarna fick erfarenhet av att prata med andra i en liknande situation, 

kunskap, en känsla av tillhörighet, självförtroende, struktur, lättnad av symtom samt 

förändringar i beteendet av att delta i kamratstödsgruppen. van Dam et al. (2011) fann att 

försök till motivering var meningslösa för personer med utmattningssyndrom. De gav falsk 

positiv feedback om deras prestation på en kognitiv uppgift och lockade med att de som 

presterade bäst skulle få ett pris. Kontrollgruppen blev motiverad av detta och presterade 

bättre, men utmattningssyndromsgruppen påverkades inte utan blev mer motvilliga till 

ansträngning. 

Ett synsätt på utmattningssyndrom som inte användes i föreliggande studie är att 

utmattningssyndrom består av komponenterna utmattning, cynism eller avpersonifiering 
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samt minskad effektivitet eller prestation. Utmattning refererar till känslor av att vara 

överansträngd och utarmad av ens emotionella och fysiska resurser, och utgör den 

individuella stressdimensionen av utmattningssyndrom. Cynism refererar till en negativ, 

känslokall eller alltför oengagerad respons på olika aspekter i arbetet. Cynism utgör den 

interpersonella kontextdimensionen av utmattningssyndrom. Ineffektivitet refererar till 

känslor av inkompetens och en brist på prestation och produktivitet i arbetet, och utgör 

självutvärderingsdimensionen av utmattningssyndrom (Maslach, Schaufeli & Leiter, 

2001). Shirom och Melamed (2006) har konstaterat att av flera tusen artiklar som 

publicerats om utmattningssyndrom under de två senaste decennierna har ungefär nio av 

tio använt Maslach Burnout Inventory, vilken baseras på denna definition. 

Ett annat synsätt är att utmattningssyndrom relaterar till en individs upplevelser av fysisk, 

emotionell och kognitiv utmattning (Shirom, 2003). Detta synsätt fokuserar på den 

kontinuerliga tömningen av individens energiresurser, vilket är resultatet av dennes 

kroniska exponering av stress. Detta synsätt har varit grunden för utmattnings-

syndromstestet Shirom-Melamed Burnout Measure (SMBM; Shirom & Melamed, 2006). 

SMBM bygger på en modell om stress som kallas bibehållande av resurser som skapats av 

Hobfoll (1989). Modellen bygger på antagandet att människor strävar efter att behålla, 

skydda och bygga upp resurser, och att det som känns hotande för dem är potentiella eller 

faktiska förluster av värdefulla resurser (Hobfoll, 1989). Det finns olika typer av resurser 

som människor värderar som värdefulla, vilka är materiella, sociala och energimässiga. 

SMBM fokuserar på energiresurserna då de är individuella och det finns ett nära samband 

mellan de olika resurserna; saknas en av dem, saknas ofta de andra också. Dessutom ska de 

energiska resurserna inte överlappa med några andra etablerade begrepp. Koncept-

ualiseringen av SMBM gör en tydlig skillnad mellan utmattningssyndrom och 

stressbedömningar som föregår utmattningssyndrom, eventuella copingstrategier som 

används för att förbättra de negativa aspekterna av utmattningssyndrom samt sannolika 

konsekvenser av utmattningssyndrom (Shirom & Melamed, 2006). Coping definieras ofta 

som ansträngningar för att förhindra eller minska hot, skada och förlust, eller för att minska 

associerad plåga (Carver & Connor-Smith, 2010). Copingstrategier kan fokusera på 

antingen problemet eller emotionen. Problemfokuserad coping riktas mot själva problemet, 

genom att försöka ta bort eller undvika det eller minska dess påverkan om det inte kan 

undvikas. Emotionsfokuserad coping syftar till att minska plågan kring problemet genom 

att självtrösta, uttrycka negativa känslor, fokusera på negativa tankar eller försöka fly från 

stressande situationer. En copingstrategi är problem- eller emotionsfokuserad beroende på 

vad målet med strategin är (Carver & Connor-Smith, 2010).  

En individaspekt som har länkats till utmattningssyndrom är självkänsla (Blom, 2012). 

Blom (2012) undersökte sambandet mellan prestationsbaserad självkänsla och utmattnings-

syndrom, och fann att det till största delen var kvinnor som påverkades av detta. Däremot 

har personlighet enligt femfaktormodellen studerats i föga utsträckning (Swider & 

Zimmerman, 2010). 
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Personlighet 

Femfaktormodellen skapades av Costa och McCrae och består av fem hierarkiskt 

organiserade personlighetsdimensioner; extraversion, agreeableness, conscientiousness, 

neuroticism och openness (McCrae & John, 1992). Individer besitter högre eller lägre grad 

av dessa dimensioner. En extrovert person är bland annat utåtriktad, social, pratglad, aktiv 

och entusiastisk. I agreeableness ingår bland annat att vara förlåtande, generös, sympatisk, 

älskvärd och angenäm. Conscientiousness innebär bland annat att vara plikttrogen, 

samvetsgrann, effektiv, organiserad och ansvarsfull. I neuroticism ingår bland annat att 

vara neurotisk, ängslig, spänd, labil och att tycka synd om sig själv. Openness innebär 

bland annat att vara öppen för nya erfarenheter, konstnärlig, nyfiken, fantasifull och 

originell (McCrae & John, 1992). I fortsättningen kommer de engelska termerna att 

användas. 

Utmattningssyndrom och personlighet 

Faktorer som föregår utmattningssyndrom delas in i tre kategorier; organisationell, 

yrkesmässig och individuell (Swider & Zimmerman, 2010). Personlighet ingår i den 

individuella kategorin. Många forskare fokuserar på de organisationella och yrkesmässiga 

faktorerna utan att titta på individuella faktorer. Överhuvudtaget har individuella faktorer 

inte studerats speciellt mycket. Därför anser Swider och Zimmerman (2010) att det är 

viktigt att det forskas mer om de individuella faktorerna, och särskilt att de ska ingå i 

studier som endast berör de två andra kategorierna.  

Swider och Zimmerman (2010) fann genom en meta-analys många samband mellan 

utmattningssyndrom och personlighet. Individer som har hög nivå av neuroticism och låg 

nivå av extraversion, conscientiousness och agreeableness har större risk att utveckla 

utmattningssyndrom. Mer specifikt korrelerade neuroticism positivt med emotionell 

utmattning och avpersonifiering, och negativt med personlig prestation. Extraversion, 

agreeableness och conscientiousness korrelerade negativt med emotionell utmattning och 

avpersonifiering, och positivt med personlig prestation. Openness hade en svag negativ 

effekt på både emotionell utmattning och avpersonifiering, medan den positiva 

korrelationen med personlig prestation var starkare. Att openness korrelerade negativt med 

vissa aspekter av utmattningssyndrom fanns ett visst stöd för, men möjligtvis var det inte 

generaliserbart till andra kontext (Swider & Zimmerman, 2010). 

Vidare konstaterade även Ghorpade et al. (2007) att det finns ett samband mellan 

personlighet och utmattningssyndrom. De undersökte sambandet med hjälp av lektorer på 

ett universitet, och fann att emotionell utmattning var negativt korrelerad med extraversion, 

agreeableness och emotionell stabilitet, men positivt korrelerad med openness. 

Avpersonifiering däremot var negativt korrelerad med agreeableness och emotionell 

stabilitet. Personlig prestation var positivt korrelerad med extraversion, conscientiousness, 

agreeableness och emotionell stabilitet. Hypotesen i deras studie var att de socialt 

önskvärda personlighetsdragen skulle korrelera negativt med utmattnings-syndrom, och 

den fick stöd i de flesta fall, men inte för opennessdimensionen. Ghorpade et al. (2007) 

hypotiserade att openness skulle vara negativt korrelerad med emotionell utmattning, men 
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det var positivt, vilket innebär att personer som skattar sig högt på opennesskalan har större 

risk för att utveckla utmattningssyndrom. En tänkbar förklaring för detta var enligt dem att 

lektorer som skattar högt på openness är öppna för att lyssna på studenternas konstanta 

argument och åsikter om tentamen och uppgifter, vilket i längden blir utmattande.  

Även Morgan och de Bruin (2010) har funnit samband mellan personlighet och 

utmattningssyndrom. De fann att extraversion och conscientiousness korrelerade negativt 

med emotionell utmattning och cynism, och positivt med professionell effektivitet. För 

neuroticism var korrelationerna tvärtom. Openness korrelerade positivt med professionell 

effektivitet. De två andra sambanden var negativa men inte signifikanta. Agreeableness 

korrelerade negativt med cynism och positivt med professionell effektivitet, men hade 

inget signifikant samband med emotionell utmattning. Regressionsanalyser utfördes på 

vardera utmattningssyndromsskala. För emotionell utmattning förklarade personlighets-

dragen 13 % av variansen, och när alla andra oberoende variabler hade kontrollerats var 

det bara neuroticism som korrelerade signifikant med emotionell utmattning. Även för 

cynism kunde 13 % förklaras av personlighetsdragen, och endast conscientiousness och 

agreeableness korrelerade signifikant när alla personlighetsdrag var närvarande. 

Personlighetsdragen förklarade 25 % av variansen för professionell effektivitet, och 

neuroticism och conscientiousness var de enda skalor som korrelerade signifikant när alla 

personlighetsdrag var närvarande. 

Syfte

Syftet var att undersöka sambandet mellan femfaktormodellen av personlighet och 

utmattningssyndrom hos ungdomar, samt att predicera de olika utmattningssyndroms-

dimensionerna med hjälp av personlighetsdragen. I enlighet med tidigare forskning bör de 

positiva personlighetsdragen, vilka är extraversion, agreeableness, conscientiousness och 

openness, korrelera negativt och neuroticism positivt med utmattningssyndrom. Även olika 

dimensioner av utmattningssyndrom relaterades till varandra i explorativt syfte. 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Totalt deltog 119 gymnasieelever, varav 73 var kvinnor och 46 var män. De var mellan 16 

och 19 år, där medelåldern var 17,9 (sd = 1). Eleverna kom från två gymnasieskolor i 

medelklassområden i Stockholmsregionen.  

Material 

Personlighetstestet som användes var The Big Five Inventory som har översatts från 

engelska till svenska och testats av bland annat Zakrisson (2010). Testet består av fem 

personlighetsskalor. Itemen skattades på en skala från ett (stämmer absolut inte) till fem 

(stämmer absolut). Mellan åtta och tio item ingick per skala, men efter en utgallring utifrån 

Cronbachs alfa bestod vissa skalor av sju item. Extraversionskalan (α = 0,74) bestod av 

åtta item, ett exempel är ”Är utåtriktad, sällskaplig”. I Agreeablenesskalan (α = 0,72) togs 
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ett item bort, och därmed bestod skalan av åtta item. Ett exempel är ”Är omtänksam och 

vänlig mot nästan alla”. Conscientiousness (α = 0,75) bestod av nio item, varav ett är ”Är 

pålitlig i arbetet”. I Neuroticismskalan (α = 0,78) togs ett item bort och därmed bestod 

skalan av sju item. Ett exempel är ”Oroar mig mycket”. Även i Opennesskalan (α = 0,70) 

togs ett item bort och därmed bestod skalan av nio item. Ett exempel är ”Är nyfiken på 

många olika saker”. 

Utmattningssyndrom mättes med Shirom-Melamed Burnout Measure (SMBM) som 

bygger på Shiroms (2003) definition av utmattningssyndrom. Det hade översatts till 

svenska. Testet består av tre subskalor som mäter fysisk, mental och emotionell 

utmattning, vilket kallas trötthet. Ord som rörde arbete och kollegor ändrades till ord som 

rörde skola och klasskamrater. Itemen skattades på en skala från ett till sju, där en etta står 

för Nästan aldrig och sju för Nästan alltid. Antal item i de olika subskalorna varierade 

mellan tre och sex stycken. Inga item gallrades bort efter reliabilitetstestet. Fysisk trötthet 

(α = 0,81) bestod av sex item, ett exempel är ”Jag känner mig fysiskt utmattad”. Mental 

trötthet (α = 0,85) bestod av fem item, varav ett är ”Jag har svårt att fokusera mina tankar”. 

Emotionell trötthet (α = 0,74) bestod av tre item. Ett exempel är ”Jag känner att jag har 

svårt att engagera mig känslomässigt i mina klasskamrater och kompisar”. Skalorna sattes 

även ihop till en övergripande utmattningssyndromsskala, total utmattningssyndrom (α = 

0,88) 

Procedur 

Enkäten delades ut i skolorna under elevernas lunchrast. Vissa elever rekryterades i 

cafeterian medan de flesta rekryterades ute på skolgårdarna. Eleverna satt i grupper, men 

de uppmanades att fylla i enkäten enskilt utan att prata med varandra. Några frågade efter 

betydelsen av vissa ord i enkäten vilket de fick svar på. Eleverna blev tillfrågade om de 

hade tid att fylla i en enkät och de fick reda på syftet med undersökningen. Vissa hade inte 

tid eller lust, men de flesta accepterade. På enkätens förstasida förklarades syftet igen, och 

där fick de även veta att underökningen var frivillig, att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan och att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Datainsamlingen tog 

drygt en timme i vardera skola. 

Resultat  

Resultaten analyserades i två steg: (i) Korrelationer mellan samtliga variabler räknades. (ii) 

Fyra hierarkiska regressionsanalyser genomfördes för att se vilka personlighetsdimensioner 

som starkast predicerar utmattningssyndrom. En analys avsåg det totala utmattnings-

syndromet, och tre avsåg de tre utmattningssyndromsdimensionerna. Av de demografiska 

variablerna var kön den enda som korrelerade med utmattningssyndrom (Tabell 2) och 

kontrollerades därför i regressionsanalyserna i Block 1. Tabell 1 visar medelvärden och 

standardavvikelserna på huvudvariablerna. 
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Tabell 1. Medelvärden och (standardavvikelser) på variablerna. 

Skala Medelvärde 

Extraversion 3,58    (0,59) 

Agreeableness 3,58    (0,58) 

Conscientiousness 3,48    (0,61) 

Neuroticism 2,80    (0,74) 

Openness 3,27    (0,63) 

Total 
utmattningssyndrom 

3,20    (1,06) 

Fysisk trötthet 3,39    (1,29) 

Mental trötthet 3,26    (1,31) 

Emotionell trötthet 2,67    (1,23) 

Tabell 2 visar Pearsons korrelationer mellan variablerna. Tabellen visar att agreeableness 

och conscientiousness korrelerade signifikant och negativt med alla aspekter av 

utmattningssyndrom, medan neuroticism korrelerade signifikant och positivt med 

utmattningssyndrom, utom den emotionella dimensionen. Openness och extraversion var 

inte relaterade till utmattningssyndrom. Det visas också att kvinnor hade högre nivå av 

utmattningssyndrom än män.  

Tabell 2. Korrelationer mellan personlighet och utmattningssyndrom, inklusive kön och 

ålder. 

 Totalt 
utmattnings

syndrom 

Fysisk 
trötthet 

Mental 
trötthet 

Emotionell 
trötthet 

Extraversion  -0,16 -0,16 -0,15  -0,09 

Agreeableness     -0,31**   -0,21*     -0,25**      -0,35** 

Conscientiousness     -0,37**   -0,21*     -0,42**      -0,27** 

Neuroticism     0,43**      0,42**      0,36**   0,15 

Openness 0,04  0,14 -0,08 -0,05 

Kön     0,25**      0,24**      0,28** -0,03 

Ålder 0,09  0,17  0,04 -0,05 

* p < 0,05; ** p < 0,01  

Kön: man = 0, kvinna = 1. 
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Utmattningssyndromsskalorna korrelerade signifikant och positivt med varandra. Starkast 

korrelation fanns mellan fysisk och mental trötthet (r = 0,62, p < 0,01) medan korrelationer 

mellan fysisk och emotionell (r = 0,39, p < 0,05) och mental och emotionell trötthet (r = 

0,40, p < 0,05) var moderata. Bland personlighetsskalorna korrelerade agreeableness och 

conscientiousness positivt och signifikant (r = 0,89, p < 0,01). Neuroticism korrelerade 

signifikant med kön (r = 0,52 p < 0,01), vilket innebär att kvinnorna skattade sig högre på 

neuroticismskalan.  

Regression av totalt utmattningssyndrom 

Den första hierarkiska regressionsanalysen genomfördes med totalt utmattningssyndrom 

som beroende variabel (se Tabell 3). Kön kontrollerades i block 1. Samtliga 

personlighetsdrag lades in i block 2 (stegvis). Agreeableness, conscientiousness och 

neuroticism predicerade signifikant totalt utmattningssyndrom. Modellen förklarade totalt 

37 % av variansen i utmattningssyndrom. Starkast prediktor var conscientiousness som 

stod för 13 % av variansen. Neuroticism och agreeableness bidrog med 9 % respektive 4 

%. Fchange var signifikant (p < 0,01) i samtliga steg. De övriga variablerna uteslöts av 

ekvationen.  

Tabell 3. Värden för regressionsanalys av total utmattningssyndrom.  

Totalt 
utmattningssyndrom 

R Justerad R2 ΔR2 Β 

Block 1 0,27 0,06   

Kön   0,07** 0,16 

Block 2 0,58 0,31   

Conscientiousness   0,13**   -0,30** 

Neuroticism   0,09**    0,32** 

Agreeableness   0,04**   -0,22** 

** p < 0,01 

Regression av fysisk trötthet 

Den andra hierarkiska regressionsanalysen genomfördes med fysisk trötthet som beroende 

variabel (se Tabell 4). Kön kontrollerades i block 1. Samtliga personlighetsdrag lades in i 

block 2 (stegvis). Modellen förklarade totalt 24 % av variansen i fysisk trötthet. Den 

starkaste signifikanta prediktorn var neuroticism som stod för 11 % av variansen; Fchangep < 

0,01. Conscientiousness var signifikant men bidrog endast med 3 % av variansen; Fchangep 

< 0,05. Övriga variabler uteslöts av ekvationen. 
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Tabell 4. Värden för regression av fysisk trötthet. 

Fysisk trötthet R Justerad R2 ΔR2 β 

Block 1 0,26 0,06   

Kön    0,07** 0,09 

Block 2 0,45 0,18   

Neuroticism     0,11**    0,36** 

Conscientiousness   0,03* -0,17* 

* p < 0,05; ** p < 0,01  

Regression av mental trötthet 

Mental trötthet var den beroende variabeln i den tredje hierarkiska regressionsanalysen (se 

Tabell 5). Kön kontrollerades i block 1. Samtliga personlighetsdrag lades in i block 2 

(stegvis). Modellen förklarade totalt 40 % av variansen i mental trötthet. Den starkaste 

signifikanta prediktorn var conscientiousness som stod för 20 % av den förklarade 

variansen; Fchangep < 0,001. Neuroticism var signifikant men bidrog endast med 4 % av 

variansen; Fchangep < 0,01. De övriga variablerna uteslöts av ekvationen. 

Tabell 5. Värden för regression av mental trötthet.  

Mental trötthet R Justerad R2 ΔR2 β 

Block 1 0,30 0,08   

Kön   0,09** 0,22 

Block 2 0,58 0,32   

Conscientiousness    0,20**   -0,44** 

Neuroticism   0,04**    0,24** 

** p < 0,01 

Regression av emotionell trötthet 

I den fjärde och sista hierarkiska regressionsanalysen var emotionell trötthet beroende 

variabel (se Tabell 6). Samtliga personlighetsdrag lades in i block 2 (stegvis). Modellen 

förklarade totalt 16 % av variansen i emotionell trötthet. Den starkaste signifikanta 

prediktorn var agreeableness som ensam stod för 12 % av variansen; Fchangep < 0,01. 

Conscientiousness var signifikant men bidrog endast till 3 % av variansen; Fchangep < 0,05. 

De övriga variablerna uteslöts av ekvationen.  
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Tabell 6. Värden för regression av emotionell trötthet.  

Emotionell trötthet R Justerad R2 ΔR2 β 

Block 1 0,03 -0,01   

Kön   0,00 0,03 

Block 2 0,40 0,15   

Agreeableness     0,12**    -0,31** 

Conscientiousness   0,03*  -0,19* 

* p < 0,05; ** p < 0,01  

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan personlighet och 

utmattningssyndrom hos ungdomar. Femfaktormodellen användes för personlighet och tre 

dimensioner; fysisk, mental och emotionell utmattning inkluderades. Hypotesen var att de 

positiva egenskaperna extraversion, conscientiousness, agreeableness och openness skulle 

korrelera negativt, medan neuroticism skulle korrelera positivt, med utmattningssyndrom 

som helhet. Resultaten visar att tre av personlighetsdragen korrelerade signifikant med 

utmattningssyndromsskalorna; conscientiousness och agreeableness negativt och 

neuroticism positivt. Således fick hypotesen delvis stöd.  

Regressionsanalyserna visade att utmattningssyndrom som helhet främst predicerades av 

conscientiousness. Även neuroticism och agreeableness predicerade totalt utmattnings-

syndrom. Detta innebär att personer som har höga värden av conscientiousness, 

agreeableness och låga värden av neuroticism löper lägre risk för att utveckla 

utmattningssyndrom. Vidare visades att av subdimensionerna i utmattningssyndrom 

predicerades fysisk utmattning starkast av neuroticism. Även conscientiousness 

predicerade utmattningssyndrom men i mindre grad. Mental utmattning visades vara 

starkast förknippad med conscientiousness. Dock var även neuroticism en prediktor, men i 

mindre grad. Mental utmattning var subdimensionen som till högst grad predicerades av 

personlighet. Regressioner visade vidare att emotionell utmattning starkast predicerades av 

agreeableness. Även conscientiousness predicerade emotionell utmattning även om det var 

i mindre grad. Att neuroticism inte predicerade emotionell utmattning är anmärkningsvärt. 

Neurotiska personer är emotionellt labila (McCrae & John, 1992), vilket torde påverka 

deras emotionella resurser. Den hypotesen fann dock inget stöd i föreliggande studie. 

Majoriteten av forskningen om utmattningssyndrom har använt en annan skala för att mäta 

utmattningssyndrom (Shirom & Melamed, 2006), vilket återspeglas i föreliggande studies 

redogörelse för tidigare forskning. Det blir därför problematiskt att dra direkta paralleller 

mellan tidigare forskning och föreliggande resultat. Utmattningssyndromstestet SMBM 

bygger på definitionen av utmattningssyndrom som bestående av individens upplevelser av 

fysisk, emotionell och kognitiv utmattning (Shirom, 2003), medan den andra 
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utmattningssyndromsskalan använder komponenterna utmattning, cynism och minskad 

prestation (Maslach et al., 2001). Shirom (2003) motiverar valet av att fokusera på 

kombinationen mellan fysisk, emotionell och kognitiv utmattning med att testet då inte 

överlappar med andra etablerade begrepp. Dessutom görs en tydlig skillnad mellan 

utmattningssyndrom och stressbedömningar som föregår utmattningssyndrom, coping-

strategier som används för att förbättra sin situation samt sannolika konsekvenser av 

utmattningssyndrom, såsom prestationsminskning. Minskad prestation menar Shirom 

(2003) är en konsekvens av utmattningssyndrom, inte en del av begreppet. Cynism 

definieras som en negativ, känslokall eller alltför oengagerad respons på olika aspekter i 

arbetet (Masclach et al., 2001), vilket påminner om coping. Beroende på målet bör cynism 

kunna vara både en problem- och emotionsfokuserad copingstrategi som Carver & 

Connor-Smith (2010) skriver om. Cynism handlar om att frigöra sig från arbetet, vilket 

också kan ses som ett försök att undvika problemet. Genom att ha ett negativt eller 

oengagerat förhållningssätt mot arbetet kan den anställda försöka minska problemets 

påverkan eftersom det kan uppfattas som att det inte går att undvika. Den anställda kan 

även försöka minska plågan kring problemet genom att uttrycka negativa känslor, fokusera 

på negativa tankar eller försöka fly från den stressande situationen. Utmattning beskrivs 

som känslor av att vara överansträngd och utarmad av ens emotionella och fysiska resurser 

(Shirom, 2003), men i en del forskning kallas denna komponent för emotionell utmattning 

(t.ex. Swider & Zimmerman, 2010; Morgan & de Bruin, 2010). Beskrivningen av 

utmattning skulle passa in på både emotionell och fysisk utmattning ur SMBM.  

Vidare har tidigare forskning (Ghorpade et al., 2007; Morgan & de Bruin, 2010; Swider & 

Zimmerman, 2010) funnit någorlunda lika resultat gällande utmattning. Swider och 

Zimmerman (2010) fann att extraversion, agreeableness och conscientiousness korrelerade 

negativt och neuroticism korrelerade positivt med emotionell utmattning. Openness hade 

en svag negativ effekt. Ghorpade et al. (2007) fann negativa korrelationer för extraversion 

och agreeableness, samt positiva korrelationer för neuroticism och openness. Morgan och 

de Bruin (2010) fann att extraversion och conscientiousness korrelerade negativt och 

neuroticism korrelerade positivt med emotionell utmattning. De sistnämnda utförde 

dessutom en regressionsanalys där de fann att personlighetsdragen förklarade 13 % av 

variansen vid emotionell utmattning. Efter att ha kontrollerat de oberoende variablerna 

uteslöt regressionsanalysen alla drag förutom neuroticism. Föreliggande studie fann att 

endast agreeableness och conscientiousness korrelerade negativt med och predicerade 

emotionell utmattning. Personlighetsdragen förklarade 16 % av variansen. Gällande fysisk 

utmattning fanns en negativ korrelation med neuroticism och conscientiousness. I 

förhållande till tidigare forskning kan sägas att föreliggande studie fann samband som gick 

åt samma håll, men inte lika många.  

Utmattningssyndromsdimensionerna korrelerade med varandra, vilket förklaras av 

modellen som SMBM bygger på; Hobfolls (1989) bibehållande av resurser. SMBM 

fokuserar på energiresurser, vilka det ska finnas ett nära samband mellan (Shirom & 

Melamed, 2006). Detta innebär att personer som skattar sig högt på till exempel fysisk 
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trötthet i regel även skattar sig högt på mental trötthet. Detta stöds av det föreliggande 

resultatet. 

Positivt med studien var att den byggdes på ett stort antal deltagare. Detta ger power åt 

korrelationer och regressionsanalyser. Vidare är alla skalor som använts välkända och 

valida och i föreliggande studie uppvisade de hög reliabilitet. Dock kan vissa 

begränsningar nämnas, vilka kan ha påverkat slutsatsernas tillförlitlighet. Det 

kontrollerades inte för social önskvärdhet, vilket innebär att undersökningsdeltagare som 

fyllde i enkäten efter en mental bild och inte verkligheten, inte har uteslutits ur 

undersökningen. Testen hade även ett ojämnt antal svarsalternativ, vilket bidrar till att 

undersökningsdeltagare kan sätta sig i mitten av en skala, och inte behöva välja sida.  

Vidare studier om relation mellan personlighet och utmattningssyndrom bör inkludera 

samtliga underdimensioner i de fem personlighetsfaktorerna för att bättre förstå 

mekanismerna bakom sambanden. Utmattningssyndromstestet SMBM (Shirom & 

Melamed, 2006) behöver användas i större utsträckning i denna forskning, då det skiljer 

utmattningssyndrom från andra påverkansfaktorer, som stressbedömningar och 

copingstrategier (Shirom & Melamed, 2006). Även ungdomar är en population som kan 

utveckla utmattningssyndrom, så stressproblematiken hos dem bör inkluderas i 

forskningen. 

Den föreliggande studien har gett insikter om särskiljande mönster i personlighetens 

relation till olika aspekter av utmattningssyndrom, samt visat att detta även gäller för 

ungdomar. Denna kunskap kan till exempel användas vid riktade preventionsprogram. 

Preventionsprogram blir viktiga då det är svårt att behandla patienter med 

utmattningssyndrom, genom till exempel motivationsinsatser. Studien visar även att det 

kan vara fördelaktigt att sätta in preventionsprogram redan på gymnasiet. 
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