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Abstract 

This paper focuses on the connection between priests in the Church of Sweden and the psychological 

condition of burnout. There is evidence that shows that as a society goes through major changes there is an 

increase of burnout-related issues and problems. Personal factors for this state include stress induced by 

work – or family situations as well as genetics and personality. 

 

In Sweden, women are more affected by burnout than men, and priests are more affected than any other 

occupational group. For this paper, a series of interviews were conducted with individuals who have come 

into contact with priests diagnosed with ‘adjustment disorders and reactions due to severe stress’. This was 

then compared, among others, with Lennart Belfrages investigation on the same subject. With this as 

background, a number of possible causes are identified. Organizational problems with old structures, 

management issues, and a steadily decreasing number of employees and members are mentioned as 

believable reasons. There is also a concern whether priests more often than others possess a confirmation-

seeking personality, which would make them more impressionable to stress in an already uncertain line of 

business. 
 

I give some suggestions of possible actions to prevent further burnout-related problems for priests of the 

Church of Sweden. Some of these areas are management education, clearer job descriptions, and the move 

towards a realistic approach to assessment of service structures for when an activity changes. 
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Sammanfattning 

 

I uppsatsen har jag behandlat utbrändhetsproblematiken i relation till arbetet som präst i Svenska kyrkan. 

Utbrändhet kan vem som helst drabbas av, och det kan finnas många olika orsaker till att man hamnar i den 

situationen. Orsakerna kan vara arbetet, familjen, fritiden eller genetiska förutsättningar och personlighet. En 

komplex blandning av olika orsaker är inte ovanlig, men den faktor som till största delen orsakar utbrändhet 

är arbetet. 

Utbrändhet är ingenting nytt, utan ett fenomen som man kan se spår av under till exempel tiden för 

industrialismens framväxt. Ofta blir många sjuka när det sker stora förändringar i samhället. Anledningen till 

att människor blir utbrända i bland annat arbetet är olika former av stress. Att man känner stress kan ha 

många olika orsaker: hur mycket och hur länge kroppen mobiliserar energi, möjlighet till återhämtning, hur 

mycket belöning man får för sin arbetsinsats och en enskild individs strategier för att hantera påfrestningar. 

Kvinnor blir sjukskrivna i större utsträckning än män, och det finns flera orsaker till detta. Det som 

emellertid framträder tydligast är att kvinnor fortfarande har det största ansvaret i hemmet med tvätt, 

städning och ansvar för barn. 

Präster är den yrkesgrupp som i störst utsträckning sjukskrivs på grund av stressymptom. Försäkringskassans 

statistik visar att både manliga och kvinnliga präster hamnar över medelvärdet i sjukskrivningar på grund av 

psykiska besvär.     

Kvinnliga präster ligger allra högst när det gäller diagnosen ”anpassningsstörningar och reaktioner på svår 

stress”, och manliga präster ligger också över medelvärdet för män gällande denna diagnos. 

I uppsatsen har jag försökt att belysa orsakerna till sjukskrivningarna. Jag har intervjuat personer som i sitt 

arbete möter präster i denna situation, samt en person som själv varit drabbad. Detta jämfördes sedan med 

bland annat Lennart Belfrages utredning i samma ämne. Med detta som bakgrund identifieras ett antal 

problem: organisationsproblem med förlegade strukturer, ledning, minskat antal anställda och medlemmar. 

Andra svårigheter är olika sorters förväntningar och arbetets gränslöshet – man kan arbeta hur mycket som 

helst. Till detta kommer otydliga arbetsbeskrivningar, hög arbetsbelastning, den prästerliga kallelsen med allt 

vad det innebär. Ytterligare en faktor är att präster möjligen är lite gränslösa till sin personlighet – de vill så 

mycket och ger för mycket av sig själva och sin tid till arbetet. Det är troligt att denna typ av personlighet 

söker bekräftelse från omgivningen. Oro inför framtiden och hur man skall förhålla sig till förändringar är 

också faktorer som kan skapa osäkerhet och kan leda till stress. Under sådana omständigheter lämnas prästen 

ensam att bearbeta sin roll och identitet. 

Jag har pekat på möjliga insatser som kan motverka utbrändhet bland präster. Bland dessa kan nämnas 

arbetet för bättre ledningsstrukturer och ledningsutbildning, tydligare arbetsbeskrivningar, tillgång till 

handledning och en realistisk bedömning av tjänstestrukturer när verksamheten förändras. 
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Kapitel 1 – inledning 

 

1.1Introduktion 

Jag har valt att studera utbrändhet hos präster i Svenska kyrkan. Jag är själv engagerad i Svenska kyrkan och 

har därför funderat mycket kring frågan. Utbrändhet är idag en allmänt utbredd problematik i samhället, det 

ger omfattande konsekvenser både för individen och för samhället i stort. För samhället innebär det en 

ekonomisk belastning, och för individen kan det innebära både ekonomiska och känslomässiga 

komplikationer1. Präster i Svenska kyrkan verkar i synnerhet vara den yrkesgrupp som drabbas av denna 

problematik. Jag har valt att se på denna yrkesgrupp, då jag finner det märkligt att just präster i Svenska 

kyrkan ligger i topp. I denna organisation kan det tyckas att man inte skulle ha så höga sjukskrivningstal, då 

deras budskap handlar om kärlek och respekt för medmänniskan. Med detta i åtanke tycks det mig att man 

skulle ta hand om, stödja och hjälpa varandra så pass mycket att utbrändhetsproblem inte skulle vara så stora, 

men så verkar inte vara fallet. Problemen för präster tycks vara psykisk belastning på olika sätt. Varför är 

denna typ av belastning så utbredd i detta sammanhang? 

I försäkringskassans rapport från 2011 menar man som en förklaring till varför yrken med inriktning på vård 

hamnar så högt i statistiken är att:  ”omvårdande yrken kännetecknas av att de ofta har en arbetsmiljö som är 

psykiskt påfrestande”. 2  Det är då anmärkningsvärt att präster hamnar högre i statistiken för psykiska 

åkommor än till exempel psykologer och behandlingsassistenter. Statistiken har inte utbrändhet som en egen 

parameter, men ger ändå en indikation på att utbrändhet är  mycket relevant i detta sammanhang. Och efter 

att rapporten kom ut, slöt sig flera medier och Svenska kyrkan till att utbrändhet var den ”stora boven” i 

dramat. Rapporten skakade om Svenska kyrkan ordentligt, och diskussionerna har sedan dess varit högljudda 

både på organisationsnivå, i församlingarna och i media. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Jag finner detta ämne vara av stor vikt och intressant inte bara för mig, utan även för Svenska kyrkan då 

problematiken är någonting som är synnerligen aktuell. Problemet är pågående och utbrett i hela landet. I 

samhället har under en längre tid arbete med dessa svårigheter pågått och modeller för olika lösningar har 

tagits fram. Svenska kyrkan arbetar också med dessa frågor men verkar, av statistiken att döma, ha mycket 

kvar att göra. 

Kan det vara något i just prästens arbete som gör att scenariot ser ut som det gör, eller beror det på något 

annat? 

Få undersökningar har genomförts i Sverige kring just utbrändhet hos präster. Jag anser därför att det kan 

vara av vikt att fler undersökningar verkställs för att på så sätt identifiera olika faktorer som påverkar den 

svenskkyrkliga prästen till att hamna i denna situation. Denna uppsats kan förhoppningsvis vara en del i den 

                                                
1 Ekman och Arnetz, 2005 
2 http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a8df6885-8608-42b9-9483-
9e910f88077e/socialforsakringsrapport_2011_17.pdf?MOD=AJPERES 
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processen. 

Lennart Belfrages bok ”Clergy existence challenged”3 är ett försök att föra utvecklingen framåt. Jag hoppas 

att kunna bidra till Belfrages arbete, genom att i min undersökning se om vi kommer fram till samma 

slutsatser och därmed kanske kunna ytterligare belägga vissa problematiska omständigheter för präster i 

Svenska kyrkan. Dessutom vill jag, utöver att studera vad det kan finnas för teologiska problem och vad som 

specifikt gäller för prästen, även försöka ge en helhetsbild. Jag vill se vilka orsaker som kan ligga bakom 

problematiken generellt sett. Detta för att ge en så bred och sammanfattande bild som möjligt gällande 

utbrändhetens olika aspekter. Jag saknar denna helhetsbild i de undersökningar som faktiskt genomförts 

kring utbrändhet och präster i Svenska kyrkan. Min undersökning kan kanske därför tillföra något i debatten, 

med denna typ av överblick. Kanske kan detta medverka till att specificera fler problemområden för att driva 

Svenska kyrkans arbete framåt i denna komplicerade angelägenhet. 

 

Med det aktuella forskningsläget som utgångspunkt har jag valt följande frågeställningar: 

 Varför blir en människa utbränd? 

 Vad är utbrändhet, och vad kan det få för konsekvenser? 

 

Och vidare, utifrån den empiriska undersökning jag själv genomför som en del av det här arbetet, kommer 

följande frågeställningar: 

 Varför är präster i Svenska kyrkan en särskilt utsatt grupp? 

 Vilka mekanismer ligger bakom denna utsatthet? 

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Undersökningar kring sjukskrivningstal i Sverige 

Forskning visar att sjukskrivningstalet har ökat kraftigt i Sverige sedan slutet på 1990-talet. Människor i 

arbetsför ålder som blir sjukskrivna har aldrig varit lika många som idag. Enligt statistiken, ur synvinkeln 

sjukskrivning över 30 dagar, så är den största anledningen till ökningen för sjukskrivningarna psykisk ohälsa 

av olika slag. Sammantaget står andelen för åkommor relaterade till stress för 80% av sjukskrivningstalen. 

Kvinnor drabbas hårdare än män. Sedan 1992 så har sjukskrivningarna med psykiatrisk diagnos fyrdubblats 

för kvinnor, medan det hos män har blivit dubbelt så många, också det en markant ökning. 

Vad gäller utbrändhet, har en studie i Sverige visat att 7% av den allmänna populationen och 5,7% av den 

arbetande populationen lider av utbrändhet.4 I en annan studie, där man använder begreppet ”emotional 

exhaustion”, visar siffrorna att 15,7% av männen och 21,8% av kvinnorna i studien led av ”emotional 

exhaustion symptoms”.5 

 

 

                                                
3 Belfrage, 2009 
4 Stenlund, 2009, s. 13 
5 Stenlund, 2009, s. 13 
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1.3.2 Försäkringskassans statistik   

Försäkringskassans statistik från 2011 finns sammanställd i ”Sjukskrivningsdiagnos i olika yrken” 6 . 

Statistiken gäller startade sjukskrivningar som är längre än fjorton dagar per 1 000 anställda i olika yrken. 

Uppgifterna om yrkeskategorier är hämtat från Statistiska Centralbyrån. Dessa omfattar alla sysselsatta och 

folkbokförda personer i Sverige 2009. Här finns uppgifter om 96% av alla anställda i Sverige. Rapporten 

omfattar personer i åldrarna 18-64 år. 

 

Det som är aktuellt för mitt arbete är sjukskrivningarna på grund av psykisk sjukdom. I dessa finns två 

diagnoser som finns statistik på, nämligen ”anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress” och 

”depressiv episod”. Dessa två ligger i topp bland de fem vanligaste diagnoserna för sjukskrivning. Den 

förstnämnda diagnosen handlar, enligt en kontaktperson på försäkringskassan, om ångest och stress och hon 

sammanfattar denna parameter till att handla om just utbrändhet.7 

Det som kan konstateras utifrån statistiken är att präster, psykologer och behandlingspersonal ligger i topp 

bland både kvinnor och män i denna diagnos, varför jag tagit dessa tre som parametrar i nedanstående 

diagram. 

 

Det totala antalet anställda präster år 2009 var 3 601, 2 152 män och 1 449 kvinnor. Bland de kvinnliga 

prästerna sjukskrevs 42,8  personer per 1 000 anställda, vilket är 4,28%. Bland männen är det 19,5 personer 

per 1 000 anställda, vilket är 1,95%. Om man antar att medelvärdessiffrorna ovan gäller för hela 

yrkeskategorin, blir antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa som följer: 

- Totalt antal sjukskrivna präster 2009: ca 104 personer. 

- Antal sjukskrivna kvinnliga präster 2009: ca 62 personer. 

- Antal sjukskrivna manliga präster 2009: ca 42 personer. 

  

Kvinnliga präster ligger högst upp bland alla yrken gällande diagnosen ”anpassningsstörningar och 

reaktioner på svår stress”. 

 

Rapporten har skapat stor debatt inom Svenska kyrkan och Kyrkans tidning publicerar reportage efter 

reportage kring ämnet.8 

Gällande diagnosen ”anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress” ligger präster högst upp både 

bland kvinnor och män. Gällande samtliga yrken, är denna diagnos den vanligaste hos kvinnor, medan den 

hos män kommer på andra plats strax efter ryggvärk. 

 
                                                
6 http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a8df6885-8608-42b9-9483-
9e910f88077e/socialforsakringsrapport_2011_17.pdf?MOD=AJPERES 
7 Undersökningen genomfördes 2009 och är utgiven av analys- och prognosavdelningen hos Försäkringskassan. 
Kontaktperson och ansvarig för rapporten är Marie Mulder på försäkringskassan. Jag har varit i kontakt med henne och 
hon gav mig upplysningar kring viktiga parametrar i rapporten. 
8 Se exempelvis Kyrkans tidning 2011, november 9, tillgänglig via: www.kyrkanstidning.se/nyhet/kvinnliga-praster-
mest-stressade.  Kyrkans tidning nr. 13/2012 s. 6, nr. 17/2012 s. 16-17. 
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Diagram 1. 

 
Diagram 2. 
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1.4 Tidigare forskning  

Jag har i detta arbete börjat med att gå igenom litteratur och forskning kring utbrändhet och stress för att 

skapa en grundförståelse kring mina frågeställningar. Vidare har jag utgått från framförallt Lennart 

Belfrages9 och Valerie DeMarinis10 forskning som rör sig kring dessa frågeställningar, då de baserar sin 

forskning i Sverige, även om det även finns internationell forskning i ämnet. I analysdelen av min uppsats 

har jag sedan jämfört deras resultat med de resultat jag fått fram i mina intervjuer. Jag kommer alltså att gå 

igenom Belfrages och DeMarinis teorier längre fram i uppsatsen. 

Internationellt sett finns det ett mängd undersökningar som rör präster och utbrändhet i alla möjliga sorters 

samfund. Denna typ av forskning verkar idag vara populär och är  mycket omfattande med undersökningar i 

Afrika, Amerika, Indien, Grekland och England för att nämna några. Vid en sökning på internationellt 

publiserade artiklar i vetenskapliga journaler kring präster och utbrändhet, blev resultatet över 200 träffar 

vilket borde innebära att situationen verkar vara globalt förekommande.  

Jag har i denna undersökning begränsat mig till Sverige, och vid tiden för genomförandet hittade jag väldigt 

få undersökningar gällande utbrändhet bland präster i Sverige. De som fanns vi denna tid utöver Belfrage 

och DeMarinis var mycket begränsade i sitt omfång och underlag. Jag ansåg därför att jag inte på ett 

tillfredställande sätt skulle kunna jämföra dessa med andra undersökningar.    

I Sverige har ett antal studier genomförts kring utbränhet i allmänhet. Flera forskare är engagerade i ämnet 

och bland dessa kan nämnas: Jacek Hochwälders forskning, The psychosocial work environment 

and burnout among Swedish registered and assistant nurses. Denna studie handlar om uträndhet hos svenska 

sjuksköterskor i förhållande till deras upplevelse av att ha makt över sin situation.     

Ann-Loise Glasbergs m.fl. undersökning, Sources of burnout among healthcare employees as perceived by 

managers, handlar om sjukvårdschefers syn på faktorer bakom ökande antal sjukskrivningar på grund av 

utbrändhet bland vårdpersonal.         

Karin M. Lindbloms m.fl. undersökning, Burnout in the working population, är en populationsbaserad studie 

för att mäta hur utredd utbrändhet egentiligen är blan normalpopulationen i Sverige.  

Det finns många fler studier att nämna i detta sammanhang vilket innebär att forskning inom detta ämne i 

Sverige idag är mer populärt än någonsin.    

Jag har för denna undersökning valt att inte inkludera andra yrkesgrupper i Sverige på grund av att en sådan 

inkludering i detta sammanhang skulle göra denna uppsats allt för omfattande.  

Utbrändhets- och stressforskningen är ett oerhört stort område och omfånget på den forskning som står att 

finna är nästintill ogreppbart. Begränsning är därmed något som jag fått ägna många timmar åt. Detta innebär 

i sin tur en risk att viktiga faktorer och detaljer kan ha utelämnats eller att jag helt enkelt inte stött på dessa 

under mitt arbete. Det har varit svårt att skapa en så detaljerad bild som möjligt utan att gå in för mycket i 

detaljer i denna omfattande forskningsgren. 

                                                
9 Belfrage, 2009 
10 DeMarinis, 2003 
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Kapitel 2 – material och metod 

 

I följande kapitel har jag utgått från den metodlitteratur jag tagit del av.11 

2.1 Material 

2.1.1 Intervjuerna 

De personer jag valt att intervjua är som följer: 

1. Verksam inom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och kunnig inom ämnet präster och 

utbrändhet. 

2. Styrelsemedlem i Kyrkans akademikerförbund (KyrkA). 

3. Aktiv föreningen Forum för prästvigda kvinnor. 

4 och 5. regionala ombud i Kyrkans akademikerförbund. 

6, 7 och 8. Personer med mångårig erfarenhet av och ansvar för själavårdsfrågor vid själavårdscentrum i 

olika stift. 

9. Präst i Svenska kyrkan som varit drabbad av utbrändhet. 

 

Varför jag valde att intervjua just dessa personer beskrivs i följande avsnitt. 

Valet att använda mig av telefonintervjuer baserades på vad som var praktiskt genomförbart. 

Intervjupersonerna var spridda över hela landet, och det fanns därmed ingen möjlighet för mig att träffa dem 

personligen.  

I valet av intervjupersoner var min första tanke att intervjua präster som hamnat i utbrändhetsproblematiken, 

men det visade sig inte vara möjligt då det var svårt att få tag på personer som var villiga att ställa upp. Jag 

valde då en annan väg att gå. Till att börja med studerade jag aktuella artiklar i ämnet och fick på så sätt nya 

uppslag till hur jag skulle kunna få information. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arbetar aktivt kring 

dessa frågor. Intervjuperson nummer 1 är aktiv i denna organisation och därför ansåg jag det vara av intresse 

att intervjua denne då arbetsgivarorganisationen bland annat har som uppgift att arbeta kring de anställdas 

arbetsförhållanden. Personen är sedan tidigare insatt i frågan och har kunskaper i hur arbetsförhållandena i 

Svenska kyrkan kan se ut och vad olika problem kan bero på. Detta kunde ge mig en möjlighet att komma 

åt information kring utbrända präster utan att dessa präster behövde vara direkt inblandade. Personer 

som varit i kontakt med denna yrkesgrupp i detta sammanhang skulle kunna bidra med betydelsefull 

information. 

Utifrån detta gick jag vidare och sökte andra instanser som var aktiva i detta sammanhang.    

Val av intervjupersoner skedde därmed dels via media där olika organisationer förekom, samt mina egna 

tankar kring vilka som kunde tänkas ha relevant information och erfarenhet av präster och utbrändhet.   

Intervjupersonerna 2 – 8  har i sitt arbete varit i kontakt med en mängd utbrända präster och sett orsakerna 

                                                
11 Creswell 2013; Forrester 2010; Patel och Davidsson, 2003; Thurén, 2007. 
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bakom problematiken. Detta på grund av att det låg i yrkets natur hos dessa intervjupersoner, att de 

undersökte vad deras klienters svårigheter berodde på.  

Detta innebär i sin tur att intervjupersonerna 1-8 är informanter, det vill säga att de kommer med information 

kring sina erfarenheter i frågan. De har inte upplevt utbrändhet själva och kan därför inte ge en direkt 

erfarenhetsmässig beskrivning, men dock en beskrivning av problematiken sett ur deras perspektiv. Detta 

innebär en viss risk för tolkning från deras sida, men det handlar om konkreta situationer och beskrivningar 

från klienter de haft samtal med, som de intervjuade i sin tur återberättar och ger en sammanfattande bild av.  

Intervjuperson 9 är präst i Svenska kyrkan och har personlig erfarenhet av utbrändhetsproblematiken. Denne 

är därmed en respondent, det vill säga att hon beskriver det från egna erfarenheter. 

 

2.2 Tillvägagångssätt - undersökningen som helhet 

För att besvara mina frågeställningar började jag med att grundligt gå igenom den information kring 

utbrändhet och de orsaker som stod att finna i litteraturen. Vidare granskade Belfrages och DeMarinis 

forskning kring utbrändhet hos präster och själavårdare. Utifrån den information som jag erhöll genom 

intervjuerna har jag jag sedan gjort en jämförande analys. Som utgångspunkt i analysen använde jag 

Belfrages och DeMarinis teorier. Jag jämförde deras material med mitt och undersökte om det fanns några 

likheter eller skillnader mellan våra undersökningar. Vidare har jag jämfört min undersökning med 

forskningen kring utbrändhet för att se om det fanns några ytterligare orsaker som kan vara av intresse.  

 

2.2.1 Intervjufrågorna  (bilaga 1 och 2) 

Urvalet av frågor skedde utifrån att jag tagit del av Försäkringskassans statistik kring sjukskrivningar (där 

präster i Svenska kyrkan ingår som en yrkesgrupp) och artiklar ur Kyrkans tidning. Jag visste därmed att 

detta ansågs vara en stor problematik inom Svenska kyrkan. Jag ville emellertid, med detta som bakgrund, 

relativt förutsättningslöst få så mycket information som möjligt i förhållande till mina frågeställningar. Jag 

har därmed valt ganska öppna frågor där intervjupersonerna själva fritt kunde resonera kring ämnet. Däremot 

begränsar sig intervjuundersökningen till frågan om präster och utbrändhet. Därmed har jag i detta 

sammanhang inte gått in på utbrändhet och stress i allmänhet av anledningen att jag fann detta ointressant i 

denna kontext, då intervjupersonerna inte är experter i ämnet och att den forskning som finns är så pass 

utbredd. Emellertid så gick de ibland självmant in på detaljer som rör stress och utbrändhetsforskningen.  

Mina frågor testades sedan på ett antal personer som är engagerade i Svenska kyrkan, för att se om frågorna 

gav svar på mina frågeställningar. Några frågor ändrades i och med detta till sin nuvarande utformning. 

Fråga nummer 5 kan tyckas märklig, men min tanke kring denna var att komma bakom de självklara svaren 

för att på så sätt få fram ytterligare information i förhållande till mina frågeställningar. Likaså är motivet till 

fråga nummer 7 ett försök att gräva djupare med intentionen att klarlägga eventuellt förbisedda aspekter av 

de andra frågorna. Om intervjupersonerna använde sig av teorier eller modeller, kunde beskrivningen av 

dessa kanske sprida mer ljus över problemställningarna. Intervjuperson nummer 9 skilde sig från de andra 

intervjupersonerna då denne beskrev sina egna upplevelser. Därför ändrade jag och tog bort vissa frågor, då 
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jag inte ansåg dessa vara relevanta i denna kontext. I övrigt så var de av samma karaktär. 

Utformningen av intervjufrågorna kunde möjligen ha bearbetats och testats mer innan själva intervjuerna 

genomfördes. Men när jag väl börjat var jag tvungen att hålla mig till de frågor jag redan formulerat för att 

kunna göra en jämförande analys. 

 

2.2.2 Tillvägagångssätt – intervjuerna 

Intervjuerna ägde rum mellan 2012-04-19 och 2012-05-12 och skedde via telefon där samtalet spelades in för 

senare renskrivning och analys. Intervjufrågorna var samma till samtliga intervjupersoner, men följdfrågorna 

varierade beroende på intervjupersonens svar. Via e-post eller telefonsamtal presenterade jag mig själv samt 

förklarade vad min ambition var, detta för att höra vilka som kunde tänka sig att ställa upp på att bli 

intervjuade och inspelade. Visst bortfall skedde då några av de jag hörde av mig till inte svarade, men de 

flesta var glada att ställa upp. Dessa bestämde jag sedan tid med då intervjun kunde utföras. Jag ringde upp 

vid överenskommen tid och förklarade återigen mitt syfte och försäkrade mig om att de gav sitt godkännande 

till att jag spelade in intervjun. 

Varje intervju tog cirka en timme att genomföra, och både jag och intervjupersonerna hade avsatt tid till detta 

vilket medförde att inga direkt distraherande störningselement eller dylikt kunde avleda uppmärksamheten. 

Alla intervjuer skedde på ett avslappnat sätt. Både jag och intervjupersonerna tog det lugnt och de funderade, 

resonerade kring och tog sig tid att fundera igenom frågorna. Vi kom överens om att det material som kom ur 

intervjuerna fritt kunde användas i uppsatsen. Jag fick frihet att sammanfatta olika tankegångar, göra direkta 

citat och utifrån detta dra egna slutsatser, förbehållet att jag gjorde mitt bästa för att vara trogen deras 

ursprungliga tankar och inte missbruka deras förtroende. Under intervjuerna utgick jag från 

försäkringskassans statistik, men jag använde mig inte av någon tidigare teori eller forskningshypotes som 

jag genom empirin sökte stöd för. Jag försökte genom frågorna, relativt förutsättningslöst, skapa mig en bild 

av problematiken. Detta innebär att min egen undersökning är till viss del är induktiv till sin karaktär. Den 

utgår också ifrån upplevelser och tolkningar från mina informanter, och  på så sätt blir undersökningen 

närmast hermeneutisk. De intervjuer jag genomfört är kvalitativa och har en relativt hög grad av 

standardisering. Frågorna följde en given struktur, men någon gång kunde jag hoppa mellan dessa beroende 

på informanternas svar och beskrivningar. Följdfrågor förekom också i vissa fall, men i huvudsak höll jag 

samma struktur i alla intervjuer, och frågorna i sig var alltid likadant formulerade. 

Intervjuperson 9 är, som tidigare nämts, en respondent och därmed inte samma form av intervjuobjekt som 

de andra. Dennes uttalanden användes för att undersöka och eventuellt stödja reliabiliteten i informanternas 

svar. Emellertid används även dennes påståenden i analysdelen av detta material. 

För att säkra deras anonymitet har jag benämnt dem med ett nummer istället för namn. Vidare har jag 

vinnlagt mig om att försöka undvika att de skall kunna identifieras i textmaterialet genom att dessa personer 

döljs bakom de instanser jag vänt mig till. Informationen kring individerna hålls på en minimal nivå och 

instansernas storlek gör det svårt att identifiera en särskild individ. 
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Viss kritik kan framföras kring mitt tillvägagångssätt. Telefonintervjuer är bra på grund av tillgänglighet, 

men jag kan ha missat subtil information i form av miner, gester och liknande. Begränsning till enbart 

verbala förklaringar innebar att viss information kan gått förlorad. 

2.3 Etiska principer för undersökningen. Här följer ett antal punkter som gällt som etiska principer vid 

planerandet och genomförandet av intervjuerna.12  

* Presentation. Intervjuaren klargjorde på ett tydligt sätt vem han är och vilken egenskap han kontaktade 

intervjupersonen, det vill säga som student vid Lunds universitet inför en kanditatuppsats i 

religionsbeteendevetenskap. 

* Information. Intervjupersonerna informerades om syftet med undersökningen, samt vad det skulle innebära 

att delta i undersökningen. 

* Samtycke. Deltagarna informerades om syftet med undersökningen och gav därefter sitt samtycke till att 

delta. 

* Intervjuarens hållning. Deltagarna skulle inte övertalas eller pressas till att medverka av intervjuaren. 

Samtliga deltagare bemöttes på samma sätt, det vill säga med respekt och intresse. Hänsyn togs till den 

eventuella maktbalans som kan råda mellan intervjuare och intervjuperson. 

* Kofidentialitet. Deltagarna försäkrades om att de deltog anonymt så tillvida att ingen skulle kunna komma 

åt några uppgifter kring dessa,  inga namn skulle komma att nämnas och det skulle inte kunna gå att utröna 

vilka de var utifrån informationen som gavs i uppsatsen.  

* Rätt att dra sig ur. Deltagarna informerades om sin rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i 

undersökningen. 

* Riskbedömning. Eventuella risker med deltagandet i undersökningen diskuterades, och samtycke utifrån 

denna riskbedömning kvarstod. 

* Ärlighet. Intervjuaren vinnlade sig om att inte vilseleda deltagarna genom ledande eller otydliga frågor, 

falsk information eller dolda agendor. 

* Kontaktuppgifter. Deltagarna fick möjlighet att i efterhand kontakta intervjupersonen om frågor eller 

funderingar kring undersökningen, samt eventuella tillägg, uppstod. 

* Nyttjande. All information från deltagarna har enbart använts i forskningssyfte.  Deltagarna informerades i 

ett tidigt skede kring detta. 

* Rapportering och analysprocess. I rapporteringen av deltagarnas utsagor samt i analysprocessen vinnlade 

sig intervjuaren om att hålla sig så nära intervjupersonernas faktiska uttalanden som möjligt, för att 

säkerställa objektiviteten, men också för att ta hänsyn till intervjupersonernas faktiska upplevelser. Denna 

hållning var också något som intervjupersonerna informerades om. 

                                                
12 Creswell, 2013, sid. 92-101; Forrester, 2010, sid. 98-117 
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2.4 Validitet och reliabilitet – kritiska reflektioner 

Validiteten i denna uppsats anser jag vara av visst värde. Jag ville undersöka vad utbrändhet är, vad det beror 

på och varför präster i Svenska kyrkan utgör en riskgrupp. Med hjälp av aktuell forskning har jag försökt 

närma mig och reda ut olika begrepp och orsaksmekanismer i förhållande till mina frågeställningar.  Denna 

undersökning svarar ganska bra på det jag ville undersöka. Gällande intervjuundersökningen, anser jag att 

också den på ett godtagbart sätt svarar på de frågor som jag ville få besvarade. Intervjufrågorna fångade in 

det problemområde jag ville forska kring även om vissa av frågorna inte fungerade riktigt som det var tänkt. 

Jag själv som undersökare kan möjligtvis ha påverkat validiteten i denna utredning på så sätt att jag själv är 

en del av det svenskkyrkliga sammanhagnet. Jag är engagerad i denna organisation på olika sätt vilket kan ha 

medfört att jag gick in i detta arbete med fördomar och viss förförståelse som kan påverkat det hela på olika 

sätt. Jag har emellertid försökt vara så objektiv som möjligt både genom bakgrundsarbetet och 

intervjuundersökningen.13 

Reliabiliteten finner jag vara svårbedömd och kan ifrågasättas. Resultaten från intervjuerna bygger inte på 

egna upplevelser av att ha varit drabbad själv. Mina informanter är just informanter och beskrev sin tolkning 

av situationen, vilket kan kritiseras då deras bild kan ha färgats av en mängd olika aspekter. Dessa är alltså 

inte respondenter, de talade inte utifrån direkt egen erfarenhet utan från deras upplevelse av andra 

människors erfarenheter. Det begränsade underlaget av intervjupersoner medför dessutom att de enskilda 

intervjupersonernas eventuella fördomar eller intressen kan influera resultaten av undersökningen i högre 

utsträckning än om underlaget hade varit större.14 

Flera samband stod emellertid att finna mellan tidigare forskning och min intervjuundersökning. Flera 

tidigare forskningsresultat återfinns i mina intervjupersoners uttalanden, vilket kanske kan ge dessa resultat 

viss reliabilitet. Vidare har jag granskat eventuella samband mellan utbrändhets/stressforskning och min 

intervjuundersökning där vissa paralleller står att finna, vilket i viss mån kan tillfoga trovärdighet med 

förbehållet att underlaget är alldeles för litet för att resultaten helt och fullt skall kunna generaliseras. 

Intervjuperson 9 ger viss styrka till reliabiliteten. I en jämförelse med dennes egna upplevelser och 

informanternas svar fann jag stora likheter. Detta gör att informanternas svar kan ges viss trovärdighet. 

 

                                                
13 Creswell, 2013, s. 201 
14 Creswell, 2013, s. 203 
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Kapitel 3 – teoretiska utgångspunkter 

 

En viktig orsak till utbrändhet är stress. Jag kommer därför att i detta kapitel gå igenom vad stress är och vad 

den orsakas av,  samt vad den har för effekter på människan utifrån dagens forskning. 

 

3.1 Orsaker till stress 

3.1.1 Vad är stress? 

Stress utgör en viktig faktor vid psykisk påfrestning. Det är starkt kopplat till kroppens energimobilisering 

när en människa står inför ett hot av något slag. Problemen uppstår när den upplevda ”faran” inte försvinner, 

när det blir ett långvarigt tillskott av kroppens energier och det inte finns möjlighet till återhämtning. När så 

är fallet löper en människa risk för störningar i kroppens energisystem. Kroppen kan inte reglera energierna 

på ett korrekt sätt.15 

 

3.1.1.1 Lazarus teori 

På 1970-talet etablerade Richard Lazarus en psykologisk modell för stress som var förnyande inom 

stressforskningen. Detta är även den modell som forskningen idag utgår mycket ifrån. Denna kallas för ”The 

transactional model of stress”. Lazarus menar att stress uppstår i ett slags utbyte mellan omvärlden och 

individens subjektiva upplevelse, hur tankar och upplevelser spelar en viktig roll för hur denne kan hantera 

stressfyllda situationer. Det viktiga i denna modell är bedömningen - att människor dedömer de yttre 

faktorerna utifrån sin inre värld. 

Lazarus tar upp två former av bedömningar: primär och sekundär. Den primära handlar om hur en individ 

tolkar och värderar en situation såsom irrelevant,  positiv, hotfull och farlig eller hotfull och utmanande. Den 

sekundära innefattar hur en människa bedömer sina egna resurser för att klara av situationen. Det vill säga en 

form av ”self efficancy” - vad en människa tror sig klara eller inte, vilken uppfattning en individ har av hur 

bra eller dåligt hon tror sig kan hantera olika situationer. Ju mer farlig och hotfull en människa bedömer en 

situation, och ju mindre inre resurser denne denne tror sig ha att klara av situationen, desto större risk för stor 

upplevelse av stress.16 

 

3.1.2 Stressorer 

Det kan vara av vikt att introducera begreppet ”stressorer” i detta sammanhang. Uttrycket handlar om de 

individuella och sociala fenomen som påfrestar oss, faktorer i vår tillvaro som gör oss mer stressade. Dessa 

varierar från person till person och situation till situation. 

Vi blir överösta av sinnesintryck från alla håll, från olika medier, mobiltelefoner och så vidare. Vi förväntas 

vara ständigt uppkopplade både på jobbet och på fritiden. Dessa olika faktorer kan vara exempel på 

                                                
15Ekman och Arnetz, 2005, s. 131, 345-355; Theorell, 2003, s. 40-43 
”Utmattningssyndrom – stressrelaterad ohälsa” s. 15-18. Källa: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf 
16Ogden, 2012, s. 294 
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stressorer. I det här delkapitlet går jag igenom exempel på stressorer som är viktiga faktorer inom 

stressforskningen. 

 

3.1.2.1 Skillnader mellan män och kvinnor. 

Enligt Theorell har kvinnor ofta större bekymmer med balansen mellan jobb, familj och fritid. På 1960-70 

talet skulle kvinnan gå från att vara hemmafru ut i arbetslivet, och idag yrkesarbetar de flesta kvinnor lika 

mycket som männen. Emellertid lever den gamla ”hemmafrutanken” i viss mån kvar. Mycket av 

hushållsarbetet utförs fortfarande i huvudsak av kvinnan. Detta är ett utmärkt exempel på en stressor. 

Undersökningar visar dessutom att yrkesverksamma kvinnor har två toppar av stress under dagen: en mitt på 

dagen och en på kvällen, medan män bara har en mitt på dagen. Kvinnor i allmänhet påverkas alltså av 

belastning av olika slag i större utsträckning än män.17 

 

3.1.2.2 Personligheten 

Ofta beror stress på yttre faktorer, men så är inte alltid fallet. Många gånger har det också med 

personligheten att göra. Inre krav kan vara förödande i detta sammanhang. Kraven kan ha sin grund i dålig 

självkänsla, höga ambitioner och en uppfostran med just höga krav. För en person där förutsättningarna inte 

överensstämmer med dennes ambitioner, förväntas stressen öka.  

Svårigheter med gränssättning, behov av bekräftelse och lojalitet till omgivningen är inre faktorer som 

påverkar att stress byggs upp.18 

Självkänslan kan i detta sammanhang delas upp i basal och prestationsbaserad.19 Den basala är självkänslan 

som inte påverkas så starkt av omgivningen utan förblir relativt stabil. Den prestationsbaserade självkänslan 

måste istället ständigt få olika typer av bekräftelse. Människan kan inneha antingen den ena eller den andra 

typen av självkänsla. Om en individ har den prestationsinriktade typen av självkänsla, löper denne stor risk 

att känna sig oerhört pressad om denne utsätts för stor arbetsbelastning eller en arbetssituation där denne inte 

kan förena de yttre kraven med vad han eller hon faktiskt kan prestera. Personen kan i en sådan belägenhet 

försöka kompensera för sin inbillade brist genom att exempelvis överskrida arbetstider eller liknande 

strategier. 

  
3.1.2.3 Sömn och vila 

Sömn spelar också en viktig roll i sammanhanget. Sammanfattningsvis kan man konstatera att sömnen 

påverkar immunförsvar, nervsystem, ämnesomsättning och våra hormoner. Den är vår återhämtning då vi 

laddar batterierna, och får vi inte tillräckligt med sömn kan detta bidra till att vi blir sjuka. 

Lång eller oregelbunden arbetstid har betydelse för hur stor möjlighet vi får till återhämtning.  Upplevelse av 

osäkerhet och kontrollförlust kan uppstå om en individ inte vet hur lång arbetsdag denne kan komma att ha.  

Vi behöver både dygnsvila och vilodagar för att vi skall fungera. Har man jobbat oregelbundet under en 

                                                
17Theorell, 2003, s. 169 
18Ekman och Arnetz, 2005, s. 212-214; Theorell, 2003, s. 14-22 
19Allvin m.fl., 2006, s. 153 
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vecka så räcker det inte att man har en dag ledigt, utan flera dagar i följd krävs för att vi skall få tillräcklig tid 

för återhämtning.20 

 

3.1.2.4 Arbetsmarknaden 

Olika faktorer både inom och utanför arbetet kan alltså vara orsak till utbrändhet. Men studier visar 

emellertid att av alla sjukskrivningar med ångest, depression och psykiska stressreaktioner till sin karaktär 

har åtminstonde  hälften av patienterna angett arbetsförhållanden som orsaken till situationen.21 

Ökad konkurrens, krav på ökad produktivitet till låg kostnad, en osäker konjunktur som gör företagen sårbara 

är några av orsakerna. Ofta tvingas arbetstagaren till fler arbetsuppgifter och mindre tid till varje uppgift, 

man får ingen tillfredsställelse i att göra ett gott jobb då man drivs till att arbeta kvantitativt istället för 

kvalitativt. 

Omorganisationer är också vanligt, och många gånger sker flera sådana på en och samma arbetsplats. Detta 

ställer stora krav på den anställde och kan skapa otrygghet med nya arbetskollegor, arbetsuppgifter, lokaler 

och chefer.22 

 

3.1.2.5 Alienation 

Omorganisationer kan också innebära att olika yrkesroller omdefinieras. Det vill säga att exempelvis rollen 

som sjuksköterska till viss del omdefinierats från att ligga på värdegrunden att ta hand om och vårda 

människor till att bli mer kostnadseffektiva. När en sådan utveckling sker inom en organisation kan många 

uppleva ett växande främlingskap med de nya roller de får i sammanhanget. Detta kallas alienation, en 

problematik där individen alieneras från sin forna yrkesroll. För individen kan detta ge negativa följder för 

hälsan på grund av den stora ovisshet det skapar.23 

 

3.1.2.6 Gränser 

Brist på gränser mellan arbete och fritid kan vara negativt för en individ. På många arbetsplatser har 

arbetstagaren ganska stor frihet att själv ta ansvar för sitt arbete. ”Sju till fem-jobbet” har blivit mindre 

vanligt. Det finns positiva effekter med detta, men de oklara gränserna kan för många innebära en stor 

osäkerhet. Friheten som ges till individen blir istället en belastning, då gränser och strukturer i tillvaron 

försvinner. Individen kan känna osäkerhet i vad som skall göras och prioriteras i arbetet, och därmed känna 

sig väldigt utlämnad. Detta kan leda till en mycket instabil och kravfylld tillvaro.24 

Vidare innebär uppluckringen av gränserna mellan arbete och fritid att en människa ofta nästintill alltid skall 

finnas tillgänglig och ständigt vara uppkopplad på ett eller annat sätt, vilket medför att denne aldrig helt och 

hållet kopplar av mentalt utan ständigt bär med sig arbetet.25 

                                                
20Theorell, 2003, s. 77-100 
21”Utmattningssyndrom – stressrelaterad ohälsa” s. 7. Källa: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf 
22Ekman och Arnetz, 2005, s. 73-75 
23Allvin m.fl., 2006, s. 158 
24Allvin m.fl., 2006, s. 172 
25Allvin m.fl., 2006, s. 122 
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3.1.2.7 Ansträngning och belöning 

Ansträngning kontra belöning är också en viktig omständighet i huruvida man känner sig nöjd med sin 

situation eller ej. Människor behöver få belöning i förhållande till hur mycket ansträngning som lagts ned. 

Belöningen, som kan vara pengar, självkänsla och status, skall vara i relation till ansträngningen. Det är helt 

individuellt vad som upplevs vara en tillräcklig belöning.  Står dessa två faktorer  inte i relation till varandra 

kan stor frustration uppstå.26   

 

3.1.3 Coping 

Inom psykologin används begreppet coping, det vill säga hur väl en människa bemästrar situationer som är 

påfrestande och vilka bearbetningsstrategier individen använder för att hantera dessa påfrestningar. I det här 

sammanhanget används ett viktigt begrepp, nämligen kontroll-lokus.  

Begreppet beskriver var individen upplever att kontrollen (att göra någonting åt ett problem) ligger. Med 

internt kontroll-lokus menas att individen uppfattar att denne kan påverka situationen och med externt 

kontroll-lokus menas upplevelsen av att kontrollen ligger utanför individen, exempelvis vid sjukdom. En 

situation som bedöms vara dominerad av extern kontroll-lokus bidrar till att stress uppstår.27 

Det finns olika sorters copingstrategier såsom probleminriktade/emotionellt inriktade och öppna/dolda. De 

probleminriktade innebär att en människa tar till olika medel för att minska stressen. Denna strategi är 

handlingsinriktad genom att individen gör konkreta saker för att underlätta situationen. Detta kan även 

inbegripa att denne ändrar sina tankar i förhållande till den potentiellt stressfyllda situationen. 

De emotionellt inriktade copingstrategierna handlar istället om att reglera känslorna inför en situation. En 

människa försöker då med hjälp av kognitiva och beteendeinriktade metoder att hitta sätt för att få kontroll 

över sina känslor. Generellt sett så anses det att män ofta har probleminriktade copingstrategier medan 

kvinnor har mer emotionella copingmönster, och det finns viss forskning som stöder detta påstående.28 

De öppna och dolda copingstrategierna har också det stor relevans i förhållande till stress. Om en person 

öppet visar sina svårigheter och interagerar med omgivningen bidrar detta till att reda ut svårigheter och 

individen kan få hjälp och stöd. En dold copingstrategi innebär att denne behåller sina bekymmer för sig 

själv och försöker att lösa dem själv. 

 

3.1.4 Stressens effekter 

Långvarig stress kan innebära olika sorters hälsorisker. Några utav dessa är högt blodtryck, hjärt-

kärlproblem, mag-tarmbesvär, smärta i exempelvis ländryggen, nacke och skuldror, förhöjd infektionsrisk på 

grund av sänkt immunförsvar, migrän och lungsjukdom.  

Störningar i regleringen av hormoner vid längre tid av energimobilisering kan ge negativa konsekvenser 

såsom påverkan på kognitiva funktioner bland annat minne och inlärning, störningar i vakenhetsgrad, 

sömnsvårigheter, ökad känslighet för stress, negativa effekter på sinnesstämning, ökad ångest och hämningar 

                                                
26Theorell, 2003, s. 22 
27 Theorell, 2003, s. 14-15 
28 Ogden, 2012, s. 327 



20 
 

på immunförsvaret för att nämna några. 

Förutom fysiologiska effekter som stress kan förorsaka, så skall inte dess psykologiska inverkan på 

människan underskattas. Exempel på detta är fibromyalgi: ett tillstånd som till synes verkar handla om något 

fysiologiskt, då man upplever smärta på olika punkter på kroppen, men som i själva verket handlar om 

psykisk påfrestning. Depression är en annan åkomma som kan orsakas av stress. Och sist men inte minst 

utbrändhet. 

 

3.2 Utbrändhet 

3.2.1 Historisk överblick 

Utbrändhet eller burnout, som är den engelska termen, är idag ett ganska vanligt uttryck. Fenomenet har gått 

under många benämningar, som exempelvis ”yuppiesjukan”, ”stressyndrom”, ”kroniskt trötthetssyndrom”, 

”gå i väggen”. Många tror att utbrändhet började förekomma först under 1990-talet, men faktum är att 

utbrändhet är något som diskuterats och forskats kring från senare delen av 1800-talet. Flera läkare uttryckte 

då en oro över att många av deras patienter led av utmattning, överansträngning och stress och det fanns 

rapporter om patienter som led av ångest och sömnlöshet. Forskare vid denna tid fann orsaken i att samhället 

genomgått stora förändringar i och med industrialiseringen och urbaniseringen. Förändringarna satte stor 

press på individen: allting skulle gå fortare, människor utsattes i större utsträckning för många och starka 

syn- och ljudstimuli. Dessa forskare menade att människan var sårbar inför sådana förändringar, att de fick 

svårt att skydda jaget från all yttre påverkan. Individen tvingades in i det nya systemet med alla nya 

premisser, vilket orsakade överansträngning och överstimulans, kroppen satte en gräns gentemot samhällets 

krav. 

Under första och andra världskriget förlorade forskningsämnet mark och intresset minskade. Det var först på 

1970-talet som ämnet aktualiserades igen. Herman J Freudenberger, en amerikansk psykoanalytiker, var en 

av de första som befäste begreppet burnout med sin artikel "Staff burnout" 1974. Han menade att utbrändhet 

berodde på "stark känslomässig utmattning", och att detta skedde inom vissa specifika yrkesgrupper. Han 

hänvisade till sig själv som exempel, där ett starkt känslomässigt engagemang i arbetet kopplat till den höga 

arbetsbelastningen gjorde att han kollapsade. Enligt Freudenberger är det lätt att hamna i en arbetssituation 

där när man ger av sig själv och hjälper andra till den grad att man glömmer bort sig själv.29 

Psykologiprofessorn Christina Maslach byggde under senare delen av 1980-talet vidare på Freudenbergers 

tankar, när hon med hjälp av empirisk forskning visade att en människa som arbetar och ger av sig själv utan 

att få någon uppskattning för detta hamnar i en destruktiv spiral som slutar i nedstämdhet och utmattning.30 

Det var emellertid först i början av 1990-talet, då alltfler drabbades inom yrkeskategorier som hade hög 

status, (IT-folk, läkare och så vidare) som begreppet utbrändhet hamnade i den offentliga sfären. Nu satte 

man samhällsstrukturen i fokus (till skillnad från mitten av 1900-talet, då fokus legat mer på individen) som 

en del av den bakomliggande orsaken. I och med detta blev problemet en angelägenhet för alla. Utbrändhet 

                                                
29Hammarlin, 2008, s. 17 
30Hammarlin, 2008, s. 17 
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blev en faktisk diagnos. 

 

3.2.2 Begreppet utbrändhet 

Ett inslag i detta sammanhang som tidigare har förbryllat mig är de olika benämningar företeelsen har. 

Därför kan det vara viktigt att se på definitionen av utbrändhet som begrepp. Termen utbrändhet är inom de 

svenska officiella kretsarna inte allmänt accepterat, då definitionen av detta uttryck skulle innebära någonting 

slutgiltigt, vilket inte är fallet. Det har fått nya benämningar genom åren och ”utmattningsdepression” är ett 

av de senare. Socialstyrelsen har emellertid i sina rapporter övergått till att kalla det ”utmattningssyndrom”. 

Jag väljer att använda just begreppet ”utbrändhet”, eftersom detta är en av de mest utbredda benämningarna. 

Dessutom så är det engelska uttrycket ”burnout” det som används när problemet diskuteras på nationell nivå 

och då anser jag att utbrändhet är det svenska uttryck som ligger närmast originalbegreppet.     

 

3.2.2.1Definitioner 

Christina Maslach var en av dem som tidigast definierade utbrändhet. Hon preciserade utbrändhet som en 

process relaterat mellan individen och dennes arbete. Maslach delade in utbrändhet i tre dimensioner: 

– Känslomässig utmattning - där man känner sig uttömd på känslomässiga resurser. 

– Personlighetsförändring - där medkänsla till andra människor reduceras. 

– Reducering av personliga prestationer – där man ser ned på vad man egentligen lyckas med och får 

 dålig självkänsla. 

 

Ayala Pines och Elliot Aronsson definierar istället utbrändhet som ett tillstånd där personen känner sig 

fysiskt, mentalt och känslomässigt utmattad, och de menar att grunden till detta står att finna i en längre tid 

av ”känslomässigt påfrestande situationer”. 31  Detta resulterar i ren fysisk utmattning, känslor av 

hjälp/hopplöshet, nedvärdering av sig själv, sitt arbete och livet i stort. 

Wilmar Schaufeli och Esther R Greenglass menar att utbrändhet är något som gör människan fysiskt, 

känslomässigt och mentalt utmattad. Detta kommer ur ett engagemang i känslomässigt påfrestande 

arbetssituationer.32 

Socialstyrelsen i Sverige använder som redan nämnts begreppet utmattningssyndrom, och definierar det som  

”långvarig mental utmattning och minskad uthållighet som beror på olika identifierbara stressfaktorer som 

varat under minst sex månader”.33 Dessa faktorer kan gälla både inom och utanför arbetet. Till skillnad från 

olika forskares definitioner, så lägger Socialstyrelsen alltså större vikt vid faktorer både i och utanför 

arbetslivet.  Socialstyrelsens diagnosverktyg bygger på den internationella modellen DSM.IV (Diagnostic 

                                                
31”Utmattningssyndrom – stressrelaterad ohälsa” s. 24-25. Källa: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf 
32Stenlund, 2009, Umeå universitet s. 14 
33”Utmattningssyndrom – stressrelaterad ohälsa” s. 9. Källa: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf 
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and Statistical Manual of Mental Disorders34). Socialstyrelsens diagnoskriterier grundar sig på studier av 

över 1000 individer. Genom denna studie har man kommit fram till olika kriterier som skall uppfyllas för att 

få diagnosen utmattningssyndrom. 

Studier i ämnet pågår, och kriterierna kommer troligtvis revideras i framtiden. Som redan nämnts, är det svårt 

att exakt avgränsa denna typ av psykiska problem. Det fysiologiska är lättare att avgränsa, då det finns mer 

exakta riktlinjer att gå efter, medan det psykiska kan te sig något diffust. Fysiska problem är lättare att mäta 

och jämföra då symptomen ofta är liknande för patienter med samma typ av problem, medan psykiska 

problem är mer individuella till sin karaktär. 

 

3.2.3 Min definition av utbrändhet 

I mitt arbete har jag valt att utgå från Maslachs definitioner då denna är den definition som under det senaste 

30 åren är den som de flesta forskare har varit överens om.35 Jag gör emellertid tillägg i denna från Elliot, 

Pines definition och socialstyrelsens definitioner. Jag utesluter därmed inte faktorer utanför arbetet. 

Min definition blir med framförallt Maslach som utgångspunkt: utbrändhet gör att en människa känner sig 

uttömd på fysiska och känslomässiga resurser, personen upplever sig hjälplös, förlorar självkänsla och 

nedvärderar det hon åstadkommer, sig själv och sitt liv i allmänhet. Detta på grund av en längre tids 

stress/psykisk påfrestning. 

Detta gör att jag ligger nära socialstyrelsens definition men också Belfrages, i den meningen att han tar 

avstamp i Maslachs förklaring, och att jag ser en koppling mellan nedvärdering av livet i allmänhet och 

Belfrages anknytning mellan utbrändhet och meningsskapande där det som skapar mening  i livet förlorar i 

betydelse vid utbrändhet. 

 

3.3 Belfrages och DeMarinis forskning 

Statistiken antyder att präster i större utsträckning drabbas av utbrändhet i jämförelse med andra 

yrkesgrupper. Men frågan är om det i prästens yrkesroll finns särskilda orsaker som ligger till grund för 

risken att hamna i detta tillstånd. 

Lennart Belfrage, forskare inom religionspsykologi vid Uppsala universitet, har i sin avhandling ”Clergy 

existence challenged” 36  lyft fram bland annat det existentiella perspektivet som en del i prästers 

utbrändhetsproblematik. Belfrage har som utgångspunkt att undersöka vad det är som gör att yrket som präst 

i Svenska kyrkan är så pass belastande att risken för utbrändhet är överhängande. Därför har han valt 

teoretiska ansatser som: hur människans strävan att skapa mening i sitt liv oundvikligen ger upphov till 

ångest och kan leda till inre psykologiska anspänningar. Belfrage vill vidga begreppet utbrändhet och sätter 

därför detta i relation till människans sökande efter mening i sitt liv. Med Maslachs definition i bakgrunden 

och inkludering av en meningsskapande dimension vill han frambringa en helhetsförståelse av denna 

                                                
34Socialstyrelsen. Ordlista för Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Källa: 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordepressionochangest/ordlista 
35Belfrage, 2009, s. 25 
36Belfrage, 2009 
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yrkesgrupps bekymmer.37 

Valerie DeMarinis, även hon forskare inom religionspsykologi vid Uppsala universitet, fokuserar i boken 

”Pastoral Care, existential health and existential epidemiology”38 på själavårdare och deras situation. Hennes 

utgångspunkter är helt annorlunda, och handlar om de utmaningarn som själavårdare i Sverige står inför. De 

olika trossystem, kulturella skillnader, förändringar i samhället, nya psykiska diagnoser och verktyg för 

dessa, ställer höga krav på själavårdaren. DeMarinis vill därför undersöka vad som kan behöva förnyas 

och/eller förändras gällande denna yrkesgrupps värderingar och sätt att arbeta, för att möta det moderna 

samhällets behov. 

 

I detta kapitel utgår jag från Belfrages och DeMarinis arbeten för att visa på några viktiga aspekter ur deras 

perspektiv på utbrändhet bland präster. 

 

3.3.1 Tro och tvivel 

Belfrage refererar till den holländsk-engelska psykologen och filosofen Emmy van Deurzen som framhåller 

att tron hos präster är grundläggande för utövandet av deras arbete. Om tron sviktar eller blir svagare kan 

detta leda till självbedrägeri, det vill säga att individen intalar sig själv att tron är stark, eftersom denne 

upplever förväntningar från omgivningen på att så skall vara fallet. Detta gör att stora inre krav byggs upp. 

När tron sviktar, gör de inre och omgivningens krav att personen i fråga omedvetet eller medvetet blir oärlig 

mot sig själv och sin egen tro. Detta kan leda till att en känsla av avskildhet från andra, när människan  inte 

är sann mot sig själv och inte lever ut sitt rätta jag. 

Van Deurzen använder här begreppet ”existentiell skuld”.39 Människans ofullständighet gör att det hos alla 

finns en ursprunglig skuld - vi upplever någon form av skuld i att vara otillräcklig. Det gäller att inse detta 

och att jobba med det. Om människor undviker att se sin existentiella skuld så lurar de sig själva, vilket kan 

vara ett av problemen för präster. 

Ett annat problem kan vara kallelsen. Belfrage nämner att präster anser sig generellt sett ha blivit kallade av 

Gud till sitt ”arbete”. Men här kommer problemet att de kan tvivla på denna kallelse. ”Har jag verkligen 

blivit kallad?” kan frågan lyda. Detta kan leda till tvivel på det egna jaget, vilket lätt ger frustration. 

Ordinationen eller vigningen blir i detta sammanhang intressant. I vigningen sker enligt Belfrage en 

psykologisk förändring av stor vikt. Vid vigningen kommer prästen till en ny psykologisk nivå: denne blir 

initierad. Det sker någonting som står utanför människorna, någonting ges av Gud för att kunna utföra 

uppdraget som blivit givet. I detta sammanhang kan det uppstå en förminskning av den mänskliga sidan till 

fördel för tjänsten för Gud. Prästen får kämpa för att komma till rätta med sin nya identitet. I detta kan det 

föreligga en konflikt som individen kanske inte vill kännas vid, vilket på sikt kan bli ett problem.40 

 

 
                                                
37Belfrage, 2009 
38DeMarinis, 2003 
39Belfrage, 2009, s. 72 
40Belfrage, 2009, s. 153 
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3.3.2 Prästens roll i samhället 

Många som är medlemmar i kyrkan deltar inte i kyrkans aktiviteter, vilket kan vara en faktor till frustration. 

Prästen får ingen relation till de många medlemmarna och kan känna sig skild från det sammanhang denne är 

tänkt att ha. Möjligheten att föra ut sitt budskap förminskas, och på så sätt också möjligheten att påverka. 

Den uppgift de blivit vigda till fyller inte sin mening. Den svenske socialpsykologen Johan Asplund menar 

enligt Belfrage att ”när prästen ser sig själv som att ha en roll uppstår en övergång från att förstå sig själv 

som en konkret person, till att uppfatta sig själv som en abstrakt social varelse”. 41  Asplund anser att 

utbrändhet bland annat beror på att de sociala sammanhang prästen vistas i och har ansvar för går från 

konkreta situationer och problem, till att bli mer abstrakta. ”Samhället har brist på socialt konkreta 

gensvar”.42 Dilemmat för prästerna blir vad de skall ha för funktion i samhället. I detta sammanhang kan 

prästen tvingas till att vara och agera så som de tror behagar människor - de drivs till att spela en roll. Prästen 

hamnar i ett slags vakuum. Denne känner sig isolerad och drar sig mer och mer undan. Här kommer 

begreppen ansträngning och belöning in i bilden - det finns ingen balans i relationen mellan det arbete som 

läggs ned och den belöning som gives tillbaka. 

Det finns en problematik i att präster ofta kommer i kontakt med andra meningsskapande system än det som 

de själva står för. Migration och ett ökat intresse för alternativa livsåskådningar skapar en mångfald av olika 

system för att förstå tillvaron. Svårigheterna ligger i hur detta skall bemötas, särskilt utifrån bibelordets 

uppmaning att inte döma. Detta kan också  bli en frustrationsfaktor. 

 

3.3.3 Prästens roll i kyrkan 

För inte så länge sedan var prästens roll i kyrkan självklar - det fanns en tydlig struktur och kyrkan tillhörde 

staten. Idag har gränserna blivit mer flytande, och kyrkan har ”högt i tak”. Många meningssystem och 

tankegångar skall och får rymmas inom denna ram. Detta gör att präster kan få svårt att se var ramarna går 

och hur de själva skall förhålla sig, hur tron egentligen ser ut och var kyrkan står i detta. Organisationens mål 

och struktur överensstämmer inte alltid med prästens förståelse av dessa. Ofta finns det ”konflikter i 

tolkningen av de strukturer och gränsdragningar som finns, och det faktiska existentiella och pastorala 

behovet från församlingen liksom från samhället.”43 

Svenska kyrkan är en stor organisation med en hierarkisk struktur. Detta kan skapa vanmakt hos den enskilde 

prästen ifall dennes upplevelser och synpunkter inte får någon uppmärksamhet i organisationen. Det kan vara 

svårt att påverka i det större sammanhanget. 

Kyrkoråd/fullmäktige spelar också en stor roll gentemot prästen. I den förstnämnda instansen kan det finnas 

en ringaktning i hur olika frågor skall behandlas i relation till det existentiella. Prästen kan ha tankar kring en 

fråga där denne tar det transcendenta perspektivet in i beräkningen. Men om detta inte tas på allvar i 

beslutsprocessen kan det skapa frustration och reträttbeteende. 

Det ligger också en spänning i att det ofta finns en obalans mellan prästen och församlingen gällande 

                                                
41Belfrage, 2009, s. 179 
42Belfrage, 2009, s. 179 
43DeMarinis, 2003, s. 143 
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förväntningarna på prästens roll, funktion och prioriteringar. Denne blir sårbar genom att stå ensam gentemot 

församlingen i detta sammanhang. Prästen har även ofta förväntningar på hur denna skall vara och bete sig. 

Frågan blir huruvida denne skall vara sig själv, tillfredställa förväntningarna eller på något sätt ge utrymme 

för både och.44 

 

3.3.4 Prästen och själavården 

Att som präst inte har tillräcklig själavårdsutbildning är, enligt DeMarinis, ännu en reell problematik  som 

kan skapa frustration genom att själavårdaren inte kan ge konfidenten den hjälp som denne behöver.       

Integritet är också en viktig beståndsdel i problematiken. Det finns en oro bland präster angående hur de 

skall se på gränssättning och rollen i kontakten med olika människor i själavårdssituationen. Var skall gränser 

sättas? Skall människor alltid kunna ringa, träffa eller besöka själavårdaren vilken tid på dygnet som helst? 

Frågan blir hur denne i detta sammanhang skall förhålla sig till kallelsen att vara präst.45 

Vidare är det viktigt att prästen är säker i sitt trossystem och förhållande till Gud. Om så inte är fallet uppstår 

lätt svårigheter i kommunikationen med andra, vilket kan leda till en känsla av att inte räcka till. 

DeMarinis undersökning visar också  att många präster har ett behov av själavård själva, men att detta sällan 

eller aldrig sker.46  Belfrage visar också på detta dilemma. Det verkar som om det egna behovet av själavård 

sällan blir tillgodosett. Det saknas skyddsnät för prästerna, menar Belfrage. Det verkar tyvärr inte finnas 

tillgång för ovan nämnda behov i tillräcklig utsträckning i Svenska kyrkan. Prästerna får ingen möjlighet till 

samtal där de kan dela sina svårigheter, utan blir tvungna att bära dem själv och detta bidrar till att präster 

kan hamna i ett läge där de känner sig ensamma och isolerade.47 

 

3.3.5 Sammanfattning 

Följande sammanfattning kommer att ligga till grund för min analys. 

• Tvivel kan leda till självbedrägeri 

• En allmän ”existentiell skuld” att känna sig otillräcklig 

• Tvivel på kallelsen 

• Ordinationen. Svårigheter att komme till rätta med den ”nya” identiteten 

• Funktion i samhället. Minskat intresse från samhället leder till isolation 

• I det mångkulturella samhället uppstår komplikationer kring hur bemötandet ska ske 

• Ramar, gränser och tolkning. Prästens problem med ram/gräns-tolkning i förhållande till den 

  övergripande organisationen. 

• Struktur. Stor organisation kan leda till känsla av ensamhet och isolering 

• Struktur. Konflikter mellan präst och kyrkoråd 

• Förväntningar på prästen kan leda till att denne förväntas vara något hon inte är 

                                                
44Belfrage,2009, s. 160 
45DeMarinis, 2003, s. 110 
46DeMarinis, 2003, s. 108 ff samt sid. 146 ff 
47Belfrage, 2009, s. 184 samt sid. 195 
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• Utbildning. Bristande utbildning i exempelvis själavård kan leda till kommunikationsproblem och 

  känsla av otillräcklighet 

• Brist på egen handledning 
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Kapitel 4 – resultat av intervjuerna  

 

Här presenterar jag en sammanfattning av svaren från den intervjuundersökning jag genomfört. 

 

4.1 Vilka är orsakerna till den höga statistiken? 

Samtliga intervjupersoner ger ungefär samma svar på frågan om vilka orsakerna bakom den höga statistiken 

är, dels för människor i allmänhet och för präster i synnerhet. 

Det finns orsaker till utbrändhet som alla människor delar oavsett yrkeskategori. Vi utsätts för olika stimuli 

hela tiden: ”Vi lever i en värld där vi alltid är uppkopplade, det är alltid mycket ljud och aldrig tyst, man har 

ingen paus, ingen vilopunkt” (intervjuperson 7). 

Intervjupersonerna är medvetna om att det är människovårdande yrken som toppar utbrändhetsstatistiken, 

och poängterar att det verkar som om det just inom kyrkans organisation finns något som gör att präster löper 

en större risk att hamna i en ansträngd arbetssituation. 

 

4.1.1 Strukturen 

Svenska kyrkan är en stor organisation med många institutioner som ansvarar för olika delar av 

verksamheten. Varje församling är sin egen arbetsgivare, vilket kräver en god struktur. Flera av 

intervjupersonerna talar om den dubbla ansvarslinjen som en riskfaktor, det vill säga att både biskop, prost, 

kyrkofullmäktige, kyrkoherde och kyrkoråd har ansvar för arbetet i kyrkan. Framför allt de två sistnämnda 

verkar ofta vara en orsak till problem eftersom de har direkt medbestämmanderätt i olika frågor i en 

församling. ”Kyrkorådet kan kan säga att det här eller det här är viktigt medan kyrkoherden inte tycker det 

och frågan blir då vad jag själv skall prioritera” (intervjuperson 9). 

Det finns alltså inte en chef, utan minst två och kanske fler, vilket gör att ledarskapet hos arbetsgivaren 

riskerar att bli otydligt gällande vem som har ansvar för vad. Om kyrkoherden och kyrkorådet strävar åt olika 

håll kan beslutsfattandet gå trögt och konflikter lätt uppstå. Vidare saknas ofta en tydlig policy för hantering 

av konflikter: ”då uppstår en situation som kan bli hemskt infekterad och det är lätt att man hamnar i kläm 

både som kyrkoherde eller komminister ” (intervjuperson 8). 

 

Ledarskapet inom kyrkan ses alltså som en viktig faktor. Flera intervjupersoner anser att ledarskapet inom 

Svenska kyrkan inte har uppdaterats och moderniserats. Vidare lyfter en intervjuperson fram 

karriärmöjligheterna som en tänkbar orsak: ”den enda karriärmöjlighet i kyrkan kan jag nästan säga är att 

bli kyrkoherde. Det innebär att personer som kanske inte har kvalifikationerna för detta arbete ändå blir det, 

och det kan leda till stora svårigheter både inom det administrativa och i relationen till medarbetarna” 

(intervjuperson 6). 

 

Arbetsbelastning och arbetstider pekas också ut som problem. Ett uttryck som ofta återkommer i intervjuerna 

är ”gränslöshet”. Arbetet är väldigt gränslöst, och det finns en otydlighet med både arbetsscheman och 

arbetsbeskrivningar. Det framkommer också i intervjuerna att det sällan finns tydliga riktlinjer för hur 
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arbetstiden skall organiseras: ”Det finns heller ingen, vad man skulle kunna kalla, normal arbetsrytm”, 

”Vissa tider är det en lite mer regelbunden rytm medan till exempel vid jul eller påsk blir väldigt intensivt i 

flera veckor” och vidare ”Jag skulle önska att det hade funnits en utförlig arbetsbeskrivning så att jag visste 

vad som är mina uppgifter och framförallt vad som inte ingår i mina arbetsuppgifter” (intervjuperson 9). 

”Detta lämnar den enskilde prästen i ganska stor ensamhet i att finna sin väg till en rimlig arbetsbörda” 

(intervjuperson 8). 

 

Hierarkiska och patriarkala strukturer är också något som framträder i organisationen, strukturer som sedan 

länge är ”cementerade”, som för vissa kan vara svårt att komma in i eller anpassa sig efter. Exempelvis lever 

det kvar en struktur av att en präst är en naturligt manlig yrkesprofil. Det behöver inte handla om ett uttalat 

kvinnoprästmotstånd, även om detta fortfarande kan vara ett problem, utan mycket mer subtilt - strukturer 

eller mönster som är omedvetna och osynliga: ”strukturer som kan vara ganska osynlig för mig som kvinna, 

för arbetsgivaren, för kyrkoråd. Det kan vara svårt att ta sig in i sådana strukturer, bara att du går in och är 

den du är så bryter du en struktur. Detta är ett exempel, men man kan fundera vidare på homosexuella, 

funktionshindrade och så vidare. Det kan krävas mycket av dig för att bli en naturlig del i sammanhanget” 

(intervjuperson 3). 

 

Det sker stora förändringar i kyrkan.  Denna får allt färre medlemmar och mindre medel att röra sig med. 

Kyrkan har tidigare varit en maktfaktor och en naturlig del av samhället. Idag så är det inte så, och frågan 

blir då om och hur anpassning till det moderna samhället skall ske. 

Människor är inte längre lika intresserade av det kyrkan har att ge: ”Vi ropar hur mycket som helst och vi 

tycker att vi har världens bästa budskap, men ingen är intresserad” (intervjuperson 7). Det blir viktigt för 

kyrkan att bevara det som den ännu har kvar, och detta skapar en stor press. Organisationen tvingas att 

omstrukturera, minska på tjänster och slå ihop församlingar. I detta råder det lite delade meningar om 

huruvida det är bra eller dåligt: 

”Jag är rädd att den krympande ekonomin gör att vi vill tränga in alltfler arbetsuppgifter på allt färre 

människor” (intervjuperson 4). 

”Man gör ju församlingarna större och där finns det ju också” en möjlighet att skapa... du kan få kollegor. 

Du behöver inte vara den enda prästen i pastoratet, och du kan få möjligheten att delegera frågor åt andra 

håll” (intervjuperson 1). 

”Alltså vad jag ser är att man slår samman församlingar, det blir färre kyrkoherdar och då kanske det blir 

fler att välja på för dem som kanske tycker att det är roligt att vara kyrkoherdar” (intervjuperson 6). 

”Där det är en organisationsförändring nu, en osäkerhet... Det tror jag på sikt kan vara något gott. Det göra 

att om man bara lyfter det nu och tar itu med det, att vi inte sopar det under mattan (intervjuperson 3). 

”När allting förändras och förändras på kort tid så uppstår det... ger det utrymme för meningsskiljaktigheter 

och konflikter” (intervjuperson 8). 

 

Förändringar i strukturen anses alltså vara något som både kan ge upphov till osäkerhet, men också vara 
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något positivt. 

 

4.1.2 Förändringar för individen 

Förändringar i organisationens struktur kan alltså innebära en risk att hamna i konflikt med ledningen eller få 

för stor arbetsbörda. Det kan också innebära en stor osäkerhet för den enskilde prästen, eftersom denne inte 

vet hur framtiden kommer att se ut: ”när saker och ting runtomkring förändras och omstruktureras där 

Svenska kyrkan idag är en frikyrka så blir ju plattformen man står på och identiteten otydligare. Man måste 

omformulera sitt uppdrag, vem är jag och vad innebär det att vara präst i ett modernt och mångkulturellt 

samhälle” (intervjuperson 8). 

Prästidentiteten är inte längre lika tydlig. I detta lämnas prästen återigen ensam att definiera vad denne 

egentligen är och har för funktion. Då samhället i stort inte längre är så intresserade av vad kyrkan har att ge,  

kan präster uppleva sig avskurna från samhället. De skall ju vara en del av samhället och vara med och 

påverka människor och kulturen: ”vi har världens bästa budskap, men ingen är intresserad. Alltså den typen 

av avvisning tror jag är stressframkallande” (intervjuperson 7). 

När prästen inte har den funktion som ingår i dennes yrkesidentitet så blir det lätt att förlora fotfästet och inte 

se sin mening och roll i detta sammanhang. 

 

Utbildningen tenderar att inte vara riktigt verklighetsförankrad. I utbildningens natur finns kanske inslag som 

egentligen tillhör hur kyrkan en gång var, och när utbildningen väl är färdig så kommer individen ut i en 

verklighet som inte överensstämmer med det man trodde skulle vara ens roll. ”Vi diskuterade dop-teologi i 

en hel vecka och detta använder man knappt alls i det praktiska arbetet, medan till exempel detta med stress 

och sånt diskuterades inte alls” (intevjuperson 9) 

  

4.1.3 Krav och förväntningar 

Det anses ligga på prästens ansvar att se till att det kommer folk till kyrkan och att denna inte förlorar ännu 

fler medlemmar. Det finns ett slags ansvar för kyrkans framtida fortlevnad. Här kan både inre och yttre krav 

bli oerhört stora och leda till frustration. ”Prästen står för Svenska kyrkan. Jag har då ett ansvar gentemot 

Svenska kyrkan och är en representant” (intervjuperson 9). Budskapet är så pass viktigt i denna kontext att 

det blir en sorg om detta inte alls når till människor: ”men vi får inte ens sörja vår avvisning utan vi skall 

säga: du skall vara glad, det står ju i skriften att där två eller tre är församlade i mitt namn...” 

(intervjuperson 7). 

”Snacket går”. Rykten sprids fort och lätt och det är särskilt intressant kring präster. ”Så det finns en 

nödvändighet i att hålla vakt på sig själv. Människor kan, om man har prästkragen på i mataffären, granska  

innehållet i kundkorgen.” (intervjuperson 9) 

 

Ännu ett uttryck som ofta återkommer är förväntningar, vilket hör samman med inre och yttre krav. Det finns 

- kanske inte uttryckligen utan mer omedvetet - förväntningar på en präst. Dessa kan vara mer eller mindre 

rimliga. De yttre förväntningarna kan komma från församlingsbor, som dels kan vara äldre och ha ”den 
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gamla” uppfattningen om hur en präst skall vara, dels unga som har en helt annan uppfattning. Det kan också 

komma från kyrkoherden, kyrkorådet och andra förtroendevalda. Eftersom prästen har med så många olika 

människor att göra kan det bli svårt att möta alla förväntningar, och i detta sammanhang vill kanske präter i 

stor utsträckning undvika att stöta sig med olika människor på grund av en rädsla att förlora medlemmar. 

Skulle detta ändå ske så kan det bli att människor skyller på varandra i församlingen: ”om vi hade haft ett 

bättre kyrkoråd, eller en bättre kyrkoherde eller en bättre diakon eller...” (intervjuperson 7). 

”Många har hört historier om det tillfället där prästen var dålig. Då kan man tänka att så skall inte jag vara. 

Nu skall jag vara/göra bra ifrån mig, så att de får ett bra intryck av Svenska kyrkan” 

(intervjuperson 9). 

Människor i församlingarna hoppas hela tiden på att fler skall komma till kyrkan och börjar en individ då 

som ny präst  i en församling kan förväntningarna bli helt orimliga och denne får känslan av att inte räcka 

till. 

I gudstjänsten så ser ofta församlingen det som att prästen är länken mellan mellan Gud och dem själva, med 

välsignelsen och sakramenten givet från gud till församlingen och förböner som utgår från församlingen med 

prästen som en slags förmedlare. Om då denne inte är där så försvinner länken. Detta gör att prästen alltid 

måste vara i kyrkan vid gudstjänsten. Vad händer om denne är sjuk?  I många fall tvingar de sig dit i alla fall. 

”man måste vara/finnas där” (intervjuperson 9). 

 

Vidare kan människor ibland räkna med att kyrkan alltid är öppen, eller att prästen eller diakonen alltid skall 

finnas tillgängliga. Detta kan innebära ett bekymmer då det blir svårt att just sätta gränser för när arbetsdagen 

tar slut. Här kommer gränslösheten åter in i bilden. Prästen är vigd till sitt yrke och denne är präst dygnet 

runt. Det kan vara svårt att dra gränser för tillgängligheten: ”när har man gjort ”good enough”? En 

själavårdare kan uppleva att man alltid kan göra mer” (intervjuperson 4). 

”Om man inte finns tillgänglig kan individer i församlingen känna sig övergivna och besvikna, vilket gör att 

man kanske inte kommer igen. Detta gör att man känner ett ansvar för individen”, ”man är präst 24 timmar 

om dygnet och då behöver man vara tillgänglig för olika individer... Svenska kyrkan består av individer och 

det kan skapas press i att varje missad kontakt kan riskera utträde” (intervjuperson 9) 

I övriga arbetsuppgifter verkar det också som att det finns en risk att aldrig bli riktigt färdig. Det finns alltid 

mer att göra: ”det kan vara svårt att mäta när man har gjort tillräckligt” (intervjuperson 4). 

”Att man som präst aldrig egentligen blir klar med sitt arbete. Det finns alltid mer att göra” 

(intervjuperson 9). 

 

Flera av intervjupersonerna uttrycker att de som blir utbrända ofta är entusiastiska och ”duktiga”. Dessa har 

höga ambitioner och är väldigt engagerad i sitt arbete. De tycks brinna oerhört för sitt yrke och vill så mycket 

att de ger och ger utan att hejda sig. Det kan bli lite av en ond cirkel när medlemsantalen minskar. Prästen 

vill att kyrkan skall blomstra och jobbar för att den skall göra det, och när så inte blir fallet så försöker de 

ännu mer tills det inte går längre. Kommer en individ som ung och ambitiös präst in i denna kanske 

omoderna organisation så kan det bli väldigt svårt: ”och vill man någonting så går man sönder i en så 



31 
 

gränslös organisation” (intervjuperson 8). 

 

Vidare gällande gränslösheten, att prästen kanske upplever att denne måste vara ständigt tillgänglig: ”hela 

vår identitet är ju med i det vi gör” (intervjuperson 4). Det tycks som tidigare nämnts ligga en svårighet i att 

sätta gränser för när det är arbete och när det är fritid: ”om man ser tillbaka 20-25 år i kyrkan så fanns inte, 

åtminstone inte så starkt, en konflikt mellan arbetet och familjen. Men idag finns det en väldig konflikt 

mellan min fritid och arbetet” (intervjuperson 7). 

En benägenhet att ta med sig arbetet hem är en tydligt framträdande faktor med svårigheter att prioritera 

mellan sig själv och arbetet. Här kommer också tanken kring kallelsen in i bilden; detta är inte vilket jobb 

som helst för den vigde, denne upplever sig ha ett kall och detta kan bidra till att denne går för långt i sin 

strävan att finnas till hands: ”vi har en kallelse in i det som gör att vi kanske går lite för långt innan vi 

märker att vi behöver återhämtning och kunna hålla gränsdragningarna” (intervjuperson 3). 

”Jag skall också ge av mig själv. Jesus gjorde allt för oss, då kan jag minsann jobba två veckor i sträck” 

(intervjuperson 9). 

Den potentiella konflikten mellan familjen och fritiden kontra arbetet kan säkert medföra stor frustration.  

Att få ihop arbete och fritid är svårigheter som drabbar människor i andra yrkesgrupper också, men 

kallelsetanken ger ytterligare en dimension. 

 

Arbetet som präst är mycket omväxlande, vilket ställer olika krav: ”jag skall spela gitarr, göra massa 

hembesök, vara en hejare på att möta sorgehus, ha trevliga dop, jag skall sjunga bra, predika bra, jag får 

inte stöta mig med någon och ha tid att läsa teologisk fördjupningslitteratur” (intervjuperson 8). I denna typ 

av yrkesroll så finns det nästan ett krav på att vara ”tusenkonstnär”. Prästen måste kunna ställa om snabbt om 

denne skall gå från exempelvis ett sorgehus till Kyrkans unga. Detta kräver mycket av en som person, då 

denne dels träffar så många olika typer av människor och skall kunna hantera en stor variation av 

arbetsuppgifter. För vissa är detta säkert något positivt med omväxlande sysslor men för andra blir det för 

mycket att hålla ordning på samtidigt: ”det gäller att ha många caféer, många grupper, daglediga och 

pensionärer och allt möjligt. Och alla skall underhållas. Och så upplever man en brist med vad det är jag 

egentligen vill göra” (intervjuperson 7). 

 

Att känna meningsfullhet i sitt arbete är viktigt för att inte uppleva frustration. Om en person tvingas att 

ansvara för ovanstående aktiviteter kan en upplevelse uppstå av att fylla sin arbetstid med saker som inte 

känns meningsfullt. En präst är utbildad på universitet och har många kvalifikationer, men sätts till att 

exempelvis leka med barn: ”en del slutar efter tre, fyra år på grund av att man tvingas göra saker som man 

inte vill, fixa dragspelare och sådant” (intervjuperson 7).   

 

4.1.4 Personligheten 

Personligheten är en viktig aspekt av risken för att bli utbränd. Så vad är det för typ av personlighet som 

spelar in när det gäller medarbetare i kyrkan? Dels så finns det tendenser till att det handlar om ”jasägare”. 
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Prästen har sin kallelse, och vill så mycket. ”Behandla din nästa så som du själv vill bli behandlad”. I detta 

ligger återigen en risk för att ge för mycket. 

Det kan också finnas en benägenhet till konflikträdsla, särskilt om utmattatningen redan är ett faktum: ”och 

då är det mycket enklare att säga ja till det liksom inte går längre. Man blir en jasägare helt enkelt. Återigen 

har man svårt att sätta gränser” (intervjuperson 6). ”Kyrkan kanske drar till sig lite gränslösa typer som 

bara vill frälsa världen” (intervjuperson 8). 

Människor i omvårdande yrken har kanske egna jobbiga erfarenheter, vilket kan vara en orsak till att dessa 

vill hjälpa andra. Detta innebär också att de kanske inte har så mycket tillit till sig själva och har dålig 

självkänsla: ”vi blir lätt inkännande i hur andra känner det och anpassar oss till andras förväntningar och 

krav istället” (intervjuperson 6). Dessa ser inte vad som är bäst för dem själva, då de inte litar på sitt eget 

omdöme. De kanske bedömer sina egna prestationer utifrån vad andra förväntar sig av en. 

”Helping personality” är också ett uttryck som återkommer i intervjuerna. Det verkar, enligt mina 

informanter, i stor utsträckning vara denna typ av människor som arbetar i kyrkan. De vill hjälpa och göra 

skillnad för människor, och när de inte lyckas så kan det bli svårt för individen om denne är väldigt 

självutgivande. Det finns en risk att det ses som ett stort personligt misslyckande. Särskilt om personen i 

fråga till exempel inte har tillräckliga kunskaper i samtalsterapi eller liknande, vilket ofta framförallt präster 

inte har. ”Vi är ju vigda till tjänst... alltså vi låtsas inte om våra egna bekymmer, och det tror jag ofta beror 

på att vi är satta att stötta andra... vi vill så mycket” (intervjuperson 5). 

”Alltså vi lever i ett narcissistiskt samhälle där man måste synas för att finnas, man måste bli bekräftad för 

att känna att man har ett värde” (intervjuperson 8). 

Intervjuperson 8 menar att det ofta är sådana människor som dras till kyrkan, människor som har en 

målinriktning att få bekräftelse. Detta är farligt, då det är lätt att hamna i ett läge där individen kanske inte får 

den bekräftelse denne så innerligt längtar efter. Alla människor har en viss del av detta, men intervjupersonen 

menar att denna typ av människor är överrepresenterade i kyrkan. Och det är kanske inte konstigt då 

prästyrket till sin natur innehåller delar där prästen hamnar i centrum och får uppmärksamhet. Ofta får denne 

dessutom mycket uppskattning, vilket medför en risk att få vatten på sin kvarn och sträva efter att detta skall 

fortsätta. Även om det är omedvetet, så är det lätt att påverkas. Får en individ mycket uppskattning så vill 

denne ofta att människor skall fortsätta att uppskatta en. Får en präst beröm för en predikan så kan det bli det 

en sporre eller ett tvång att även nästa och nästnästa predikan blir lika bra eller bättre. Här kan de inre kraven 

bli stora: ”Honungsfällan. Man får beröm från olika håll och detta skapar press att fortsätta prestera. Och 

när man då blir sjuk kan man se det som ett misslyckande” (intervjuperson 9). ”Det är mycket tydligare nu 

att man väljer ett yrke för att få extra mycket rampljus. Det skall inte vara det som är drivkraften för oss, 

utan troheten mot kyrkan och mot Gud och en inre mogenhet som gör att vi kan säga ja när vi skall säga ja 

och nej när vi skall säga nej” (intervjuperson 8). 

 

4.1.5 Den existentiella dimensionen 

Den existentiella dimensionen spelar också in i sammanhanget: ”alltså, vi har ju en högre arbetsgivare än 

vår chef på jorden”(intervjuperson 4). Präster behöver tänka, reflektera och ta hänsyn till frågor och tankar 
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som andra människor kan strunta i inom sina arbeten. Prästen har alla sina vanliga arbetsuppgifter, men 

sedan ligger det existentiella som en övergripande uppgift. 

 

4.2 Vad är det som gör att kvinnor hamnar högre i statistiken? 

På frågan om varför kvinnor hamnar högre i utbrändhetsstatistiken, svarar samtliga intervjupersoner att 

dubbelarbetet är en stor orsak: ”kvinnor drar ett tyngre lass hemma, så de får en större belastning under hela 

dagens lopp” (intervjuperson 4).  

Andra aspekter av bristande jämställdhet tas också upp. Intervjuperson 4 och 7 menar att kvinnor måste vara 

extra ”duktiga” för att värderas och accepteras på samma nivå som män, och behöver därför göra mer för att 

värderas lika högt som männen. De flesta av intervjupersonerna är överens om att det i prästrollen är lättare 

att vara man, att det krävs mer av en kvinna då patriarkala strukturer, som tidigare nämnts, till viss del 

fortfarande lever kvar.  

 

Intervjupersonerna återkommer även till strukturerna som en stor del av problematiken. Intervjuperson 3 och 

6 menar att mannen i en ledande position har en mer självklar auktoritet än kvinnan. När en man säger ifrån 

eller driver en fråga så anses det inte vara konstigt, men om man gör det som kvinna är det mer 

kontroversiellt. Det kan vara lättare för en kvinna att få olika nedsättande epitet, ”som ragata” 

(intervjuperson 3), om denne beter sig auktoritärt medan samma beteende hos en man kan ses som någonting 

självklart, givet och rentav passande.  

Intervjuperson 6 menar att det finns en tendens till att dessa mönster läggs redan i barndomen, där vuxna i 

högre grad kan tillåta pojkar att sätta gränser än flickor. Denna struktur kan finnas kvar även i vuxen ålder. 

 

En tendens som jag ser i intervjuerna är att kvinnor ”är mer känslomässigt engagerade” (intervjuperson 5) 

eller att ”kvinnor har mer av 'helping pesonality' ”(intervjuperson 7).  

Intervjupersonerna poängterar att detta blir lite generaliserade, men att kvinnor kanske går in i arbetet med 

mer känslor än männen. Eventuellt engagerar de sig mer i sina medmänniskor, och därigenom kanske har en 

tendens att uppleva större frustration när det inte går som de hoppats. Detta kan möjligen också kopplas till 

skillnader i uppfostran mellan pojkar och flickor. 

 

Intervjupersoner 7 och 8 menar att män kanske har en tendens att vara mer målinriktade än kvinnor.  

 

4.3 Vems är ansvaret? 

På frågan om vem som bär huvudansvaret för utbrändhetsproblematiken är i princip alla överens om att det 

är arbetsgivarens ansvar. Men individen har också ett ansvar: denne måste signalera till arbetsgivaren att 

något är fel, annars blir det svårt att göra nåt åt situationen. Det kan vara svårt att se när någon är på väg att 

bli utbränd, då allt kan se bra ut på ytan. Men dock så behöver arbetsgivaren komma med strategier för att få 

bukt på problemet. 

Intervjuperson 3 uttrycker en önskan om att alla skall ta problemet på allvar.  
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”Det rör hela kyrkan, och då kan man inte skylla på varandra utan försöka att hjälpas åt att hitta lösningar. 

Det är allas ansvar.” 

 

4.4 Vilka åtgärder krävs för att komma tillrätta med utbrändhetsproblematiken? 

De lösningar som intervjupersonerna föreslår är: 

- Goda strukturer och en medvetenhet om dem. 

- God arbetsledning. För detta krävs utbildning. Intervjuperson 1 menar att utbildningar finns tillgängliga 

men att fler behöver ta till sig dem, både kyrkoherdar och förtroendevalda. Intervjuperson 8 tar det ett steg 

till och menar att man ”behöver skärpa chefsutbildningen, så att man inte får vara chef om man inte är 

utbildad och kunnig i sitt uppdrag”.   

- Rätt man/kvinna på rätt plats. Intervjuperson 1 och 6 ser att detta kanske kommer att lösa sig med de 

sammanslagningar som nu sker. Det blir färre ledarpositioner vilket gör att det finns en större valmöjlighet 

för församlingarna att välja en person som har rätt kompetens. Intervjuperson 1 säger att ”man har gjort 

ansvarsfördelningen renare mellan kyrkoråd och kyrkoherden genom förändringar i kyrkoordningen, när 

kyrkoherden skulle få ledningsansvaret. Man tog fram ett direktiv för arbetsmiljön med grund i forskning 

från arbetsmiljöverket.” Men intervjuperson 8 menar att det behövs mer. Till exempel: ”att det krävs 

skyddsronder och att om man inte följer reglementet så får man anmärkningar och 'får stiftet på sig' ”. 

 Samtliga intervjupersoner betonar utbildning, att det är något som behövs mer av. Kompetensutveckling 

både för personer i ledarposition och för andra: ”så att man verkligen känner att man har stöd för det man 

arbetar med och att man har kompetens för det” (intervjuperson 5). 

- Synliggöra de hierarkiska strukturerna så att man får möjlighet att göra något åt dem på lång sikt. 

-Tydliga, strukturerade arbetsbeskrivningar, reglerad arbetstid och ordentligt ordnad ledighet. Detta gör att 

gränslösheten kan reduceras. Ledningen behöver hjälpa individen att hitta balans mellan arbete och fritid. 

Det krävs mycket tydligare instruktioner och hjälp att hålla gränserna tydliga så att inte allting blir 

”flytande”. Präster måste lära sig att ”good enough” är bra. 

-Tydliga mål. Att återgå till grunden och formulera vad ens uppgift egentligen är. Vad har man för uppdrag, 

vad är det man känner sig kallad till? 

-Handlingsplaner för olika situationer, som konflikter, är viktigt. 

-Realistisk syn på arbetet, så att man inte tror att det innebär något annat än vad det faktiskt gör. Och 

realistiska förväntningar på yrkesutövaren från dem som har med denne att göra. 

-En realistisk syn på hur verkligheten och förhållandet mellan samhället och kyrkan ser ut. Detta gäller i de 

förberedande utbildningarna. 

-Se till att omstruktureringarna sker så smidigt som möjligt. 

-Det är viktigt att prästen inte lämnas ensam. Det handlar ju om en trosgemenskap, och då kan det vara 

viktigt att man just ser det som en gemenskap. Att man inte lämnas att själv skapa sin roll och identitet. 

Regelbundna samtal med arbetsgivaren/kyrkoherden på ett så öppet och förtroendeingivande sätt som 

möjligt. 

- Något som dyker upp i alla intervjuer är vikten av handledning. Att prästen får tid att, i en icke-dömande 
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miljö, reflektera över sin situation och sitt sammanhang. Detta är en av skillnaderna mot psykologer, förutom 

att de har tydligare arbetsinstruktioner, att det ofta är ett krav att som psykolog gå i handledning. För 

själavårdare finns inget sådant krav. Alla de intervjuade trycker på att detta är något som verkligen behöver 

uppmärksammas, att man i denna typ av arbete behöver tala kring tron då detta ofta inte är alldeles lätt. 

Präster och diakoner får ofta kämpa med detta och tvivel dyker ofta upp, och har en person detta som sitt 

yrka kan tvivel bli oerhört påfrestande. Men handledningen kan också gälla mer allmänna saker: att få ”häva 

ur sig” allt, diskutera/reflektera och få hjälp att hantera svåra situationer eller fall. Det medför ofta att 

frustrationer och stress kan hanteras på ett hälsosamt sätt och att man får råd och tips i hur man skall agera i 

olika situationer. 

 

4.5 Rehabilitering 

Intervjupersonerna hade mycket att säga kring detta ämne, men detta var mer konkreta förslag och gav inte 

mer information utifrån mina frågeställningar. Intervjuperson 7 nämner emellertid att människor i kyrkan 

kunde bli bättre på att bruka det som finns tillgängligt, att använda kyrkorummet som en plats för 

återhämtning: ”och när man skall gå hem, gå in i kyrkan och tända ett ljus och lägga allt i Guds händer. På 

så sätt göra en gränsdragning, lämna ifrån sig jobbiga saker och förtrösta på Gud.” 

 

4.6 Hur tror du att framtiden kommer att se ut? 

På frågan om framtiden, råder det ganska stor enighet om att det krävs att Svenska kyrkan tar statistiken på 

allvar och försöker hitta sätt att göra något åt problemet. Intervjuperson 1 menar att flera åtgärder är på gång, 

och att utbildningar i exempelvis ledarskap finns tillgängligt. Men det krävs att församlingarna, det vill säga 

arbetsgivarna, faktiskt tar tag i och ser allvaret med problemet. Även intervjuperson 2, 4 och 5 betonar 

arbetsgivarnas ansvar, men också arbetsgivarorganisationens. De uttrycker även en oro över att denna 

organisation inte tar problemet tillräckligt seriöst, medan intervjuperson 1 tvärtom menar att detta absolut tas 

på största allvar, och försök att hitta lösningar pågår. Mellan dessa intervjupersoner finns en viss friktion, där 

den ena parten tycker att det inte görs tillräckligt, medan den andra anser att det är precis detta som är på 

gång. 

Genomgående uttrycks också en ängslan inför framtiden: ”jag är rädd att den krympande ekonomin gör att 

vi vill tränga in alltfler arbetsuppgifter på allt färre människor” (intervjuperson 4). De flesta har ändå gott 

hopp: ”färre pastorat, färre chefer och styrelser och kanske färre anställda men bättre ordning” 

(intervjuperson 8). ”Vi behöver inte alltid vara så rädda för att det är nåt som är krisartat nu, utan se att det 

kan bli något som kan vända” (intervjuperson 3). Flera ser det som en utmaning att ta tag i de problem som 

kyrkan dras med. I denna organisationen  kan en större medvetenhet om strukturerna bli en verklighet när 

denna tvingas att se på vad som behöver prioriteras och vad som är viktigt. Och utbrändhet har blivit synligt 

ger en chans till att göra någonting åt problemet. 

Flera är emellertid positiva och tror på att utbildningar och strukturer kommer att ses över och utvecklas, 

men det finns också den andra sidan, som intervjuperson 5 uttrycker det: ”sen litar jag kanske inte helt och 

fullt på det för att vår arbetsgivarpart inte riktigt är med på samma spår som vi.” 
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Kapitel 5 – analys 

 

Idag finns det mycket forskning om stress och utbrändhet. Fenomenet tas på allvar och forskare 

uppmärksammar vad utbrändhet gör med människors hälsotillstånd. Det finns diagnosverktyg och 

hjälpmedel för konvalescens. Inom de olika landstingen och regionerna finns beredskap för människor med 

utbrändhetsproblematik. I kategorin självhjälpsböcker finns det ett överflöd av ”experter” som uttalar sig i 

ämnet. I media aktualisera ofta ämet stress och utbrändhet. 

Jag vill börja med att göra en jämförelse med 1800-talets slut och hur det ser ut idag. Många forskare pekar  

idag på samhället med dess snabba utvecklingstakt och höga informationsflöde. Vi står i en tid av ständig 

förändring. Människan skall alltid vara tillgänglig, och tillfällena för återhämtning minskar. Resonenmangen 

från 1800-talet återkommer. Det verkar som om vi är känsliga för stora förändringar i samhället, hög 

stimulans och ständigt informationsflöde. Olika forskare konstaterar att vi inte är konstruerade för den 

kontext som vi befinner oss i idag. Vår hjärna är i grunden programmerad till att springa runt i skog och 

mark för att jaga eller bli jagade. Vi får svårt att anpassa oss till dagens situation med stillasittande yrken. 

Likaså till den ständiga ”uppkopplingen” både bildligt och bokstavligt talat. Jag ser tydliga kopplingar 

mellan 1800- och 2000-talets samhällsförändringar och hur människan reagerar negativt på dessa. Under 

1800-talet var de stora förändringarna kopplade till industrisamhällets framväxt. Idag sker nya förändringar 

som är förenat med övergången från industrisamhälle till tjänste- och informationssamhälle.48 

 

5.1 Likheter med Belfrage och DeMarinis forskning 

5.1.1 Prästens funktion 

Resultatet av min undersökning kan sägas ligga i linje med Belfrages slutsatser. 

Prästen lämnas ensam i kyrkans stora organisation att själv hitta sin identitet och skapa sin roll. Detta är 

svårt, då denne inte får det gensvar från, eller den plats i samhället, som denne förberett sig på. En av mina 

intervjupersoner säger: ”utbildningsinstitutionerna förbereder präster och diakoner på en verklighet som inte 

finns” (intervjuperson 7). Prästen skall finnas i en samhällelig kontext och påverka människor. När samhället 

inte är intresserat av det budskap denne har att ge, eller vill ta emot den själavård som erbjuds, blir det 

problem. ”Men om ingen vill ha någon hjälp, vad gör hjälparen då?” (intervjuperson 7). Prästens roll blir 

otydlig, och i kyrkans stora ”gränslösa” organisation kan denne uppleva en isolering i att försöka hitta sin 

roll, funktion och identitet. 

Jag har frågat Svenska kyrkans två pastoralinstitut samt Johannelunds teologiska högskola om de tar upp 

problematiken kring utbrändhet i sina respektive utbildningar. Inget av instituten har lämnat några svar, men 

när jag frågat personer som under de senaste åren gått dessa utbildningar, svarar de att frågan togs upp 

mycket kort eller inte alls, vilket jag tycker är anmärkningsvärt eftersom problemet är så omfattande och 

viktigt att ha kännedom om. 

 

                                                
48Isaksson, 2005-03-16, DN 2012, tillgänglig på http://www.dn.se/ledare/kolumner/anders-isaksson-nya-tider-gamla-

sjukdomar 
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5.1.2 En osäker framtid 

Det finns också en rädsla för hur framtiden kommer se ut. Ett minskande antal medlemmar, 

omstruktureringar och så vidare kan skapa en osäkerhet som tär på medarbetaren. Samtidigt så ser flera av 

mina intervjupersoner förändringarna som något positivt - att detta på sikt kan komma att göra Svenska 

kyrkan till en mer hälsosam och positiv arbetsplats och trosgemenskap, på grund av tvånget att se över 

organisationen och prioritera vad som är viktigt. Men för den enskilde prästen kan det säkert innebära en oro. 

Denne vill se till att det kommer fler människor till kyrkan, men verkligheten ser inte ut så. Ansvaret vilar 

tungt på medarbetaren. 

 

5.1.3 Strukturer 

Mitt material belyser relationen struktur – individ. Det finns i kyrkan både hierarkiska och patriarkala 

strukturer som kan göra det svårt för medarbetaren. Särskilt verkar detta gäller kvinnor. 

” En kvinnlig präst får kämpa mer för att komma in i strukturerna.” (intervjuperson 3) 

Otydlig ledning verkar också vara  en del av problemet. ”Den dubbla ansvars linjen, att det blir en otydlighet 

i styrningen”. (intervjuperson 3) 

Både kyrkoherde och kyrkoråd har bestämmanderätt i församlingsarbetet vilket kan medföra en upplevelse 

av oreda. Vem  har ansvar, vem har sista ordet inom olika områden? Konflikter kan lätt uppstå mellan 

kyrkoråd och kyrkoherde, då dessa kanske har olika syn på hur församlingen skall styras. Här kan 

kyrkoherden hamna i en utsatt position, men även komministern. 

 

5.1.4 Kallelse och förväntningar 

Kallelsen är en viktig aspekt. ”Alltså vi har ju en högre arbetsgivare än vår chef på jorden. Och det tror jag 

också spelar roll, att man jobbar ju inte bara för lönen eller för sitt jobb för att man tycker det är roligt, utan 

man jobbar också för Gud. Alltså det gör ju också att vi jobbar ju delvis för någonting annat och det blir en 

väldigt stor del av vårt liv. Hela vår identitet är ju med i det vi gör” (intervjuperson 4). 

Kallelsen kan leda till att prästen upplever ett stort ansvar. Flera av de intervjuade talar om kallelsen, och att 

detta medför en vilja att åstadkomma väldigt mycket. Uttrycket ”man vill så mycket” återkommer ofta i 

intervjuerna. Det finns en risk att bli helt självutgivande, då prästen har en kallelse att hjälpa människor. 

Både Belfrage och intervjupersonerna menar att kallelsen är viktig, men dessa har helt olika infallsvinklar 

kring detta ämne. För Belfrage är de viktiga aspekterna konsekvenser på grund av tvivel och att hitta sig själv 

i förhållande till kallet. För intervjupersonerna handlar det mer om de konsekvenser som kallet för med sig. 

Det finns också många förväntningar från församlingen och de förtroendevalda som gör att prästen hamnar i 

en position där denne kanske inte vet hur denne skall göra och bete sig. - Skall man anpassa sig, eller skall 

man vara den man är? Vilken roll skall man ha? Har en individ samtidigt bekymmer med att komma tillrätta 

med balansen mellan identiteten att vara präst och privatperson, kan det i det här sammanhanget skapa 

oerhörda bekymmer. Detta är något som går helt i linje med Belfrage och nutida forskning. 
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5.1.5 Alienation 

Alienationsbegreppet vill jag aktualisera i detta sammanhang. Jag har nämnt omstruktureringar och prästens 

roll och funktion. Både Belfrage och mina intervjupersoner beskriver att prästen lämnas ensam i kyrkans 

stora organisation att hitta sin roll och funktion. 

Alienationsproblematiken kan vara en riskfaktor för präster. Att känna sig främmande för sin yrkesroll känns 

angeläget på flera områden för denna yrkesgrupp. Prästen har många olika förväntningar på sig, denne kan 

tvivla på kallet, omorganiseringar kan medföra stora förändringar i arbetsvillkoren, förberedelser i 

utbildningen behöver inte motsvara verkligheten och Svenska kyrkans roll i samhället har till stor del 

förändrats. Dessa faktorer anser jag kan bidra till att prästen upplever främlingskap gentemot yrkesrollen. 

Belfrage och intervjupersonerna beskriver även de denna alienationsproblematik. De nämner inte detta i 

klarspråk, men begreppet döljer sig bakom deras förklaringar.   

 

5.1.6 Handledning 

Behovet av själavård eller handledning för präster är en brännande punkt. Belfrage och DeMarinis trycker 

hårt på betydelsen av detta, och nästan alla av intervjupersonerna i min undersökning uttrycker samma 

inställning. Yrket innebär många svåra samtal. Som jämförelse vill jag nämna psykologers obligatoriska 

handledning. Det är däremot inte obligatoriskt för präster, utan något frivilligt. Även om många i denna 

yrkesgrupp är i behov av handledning, tar dessa antingen inte tag i det eller vet inte vart de skall vända sig. 

En tanke ärt att präster som känner sig stressade inte prioriterar den egna handledningen då de inte anser sig 

ha tid, vilket i sig kan ses som en varningssignal. 

Att vara i behov av hjälp för att klara av sin yrkesroll kan kanske kännas som att man inte räcker till eller 

som ett misslyckande. Prästen kanske också riskerar en statusförlust i relationen till andra inom yrkeskåren 

ifall de får reda på det. Att inte söka handledning kan också bero på att en rädla för ”vad andra skall tänka”, 

prästen kanske tror att behovet av själavård i andras ögon handlar om att denne inte är tillräckligt stark i tron, 

inte klarar av att hantera olika situationer eller inte klarar av sitt arbete. 

 

5.1.7 Sammanfattning av likheter med Belfrage och DeMarinis 

• Utbildningen motsvarar inte helt den verklighet man möter i yrket. 

• Svårighet att hitta sin roll i organisationen och samhället. 

• Framtiden är osäker, många strukturförändringar. 

• Otydlig struktur och ledning. 

• Kallelsetanken höjer de inre kraven. 

• Förväntningar från församling och förtroendevalda krockar med den egna identiteten. 

• Yrkesrollen är inte vad individen förväntat sig – alienation. 

• Brist på handledning. 
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5.2 Diskussion kring övriga faktorer 

Lennart Belfrages avhandling synliggör flera viktiga aspekter av problematiken med utbrändhet hos präster i 

Svenska kyrkan. Utöver dessa, har det dykt upp vissa tankegångar och infallsvinklar under mitt arbetes gång 

som i vissa fall har likheter till Belfrages men också faktorer som denne inte tar upp. Dessa kan möjligen 

ytterligare bidra till förståelsen av denna problematik. Följande avsnitt tar upp dessa övriga aspekter. 
 

5.2.1 Biologin 

Det biologiska spelar naturligtvis en vital roll. Att många präster har oreglerad arbetstid och uppenbarligen 

svårt att skilja mellan arbete och fritid kan bidra till svårigheter att koppla av. När individen  kommer hem 

sent på kvällen efter en stressig dag och skall upp tidigt nästa morgon kan denne få svårt att koppla av då 

energmobilisering i kroppen fortfarande pågår.  Detta kan medföra störd sömn och allt vad det innebär 

gällande negativa konsekvenser. 

Att präster har mycket att tänka på, ”många bollar i luften”, ligger i arbetets natur. Här föreligger en risk för 

en ond cirkel. Om man ponerar att en präst har det stressigt och energimobilisering är igång, så kan det vid 

längre perioder av stress uppstå störningar i kroppens reglering av de hormoner och signalsubstanser som 

utsöndras i en sådan situation. Dessa hormoner kan ha stor betydelse för det kognitiva - det vill säga minne, 

inlärning och uppfattningsförmåga. Eftersom präster har mycket att hålla reda på, kan en störning i dessa 

substanser ge irriterande följder, då denne börjar glömma detaljer i sin mångfacetterade arbetsdag. Dessa 

detaljer kan vara viktiga moment, vilket ger en ökad stress som följd. Med den ökade stressen glömmer 

sedan personen fler saker, och så vidare. 

Jag tror det kan vara viktigt att få större kunskap om vad som händer i kroppen vid stress. Detta för att 

minska risken att den som drabbats av utbrändhet känner sig svag eller misslyckad, utan kan få förståelse för 

att stress och utbrändhet är en faktisk fysiologisk reaktion som påverkar oss på ett påtagligt sätt. 
 

5.2.2 Gränsdragning 

Brist på arbetsbeskrivningar, arbetsstruktur och gränsdragningar mellan jobb och fritid, tycks vara en 

avgörande faktor. Detta medför att prästen inte vet när denne gjort tillräckligt och löper därmed en risk att 

hamna i en situation av konstant engagemang utan möjlighet till återhämtning och tillfällen att helt och hållet 

koppla av.  Vidare så är svårigheter med att sätta gränser för behövande individer en bidragande faktor i detta 

sammanhang. Präster är ofta engagerade i olika personer och frågan blir då hur långt engagemanget får 

tillåtas att gå.  

Detta stämmer väl överens med den arbetssituation som beskrivs i forskningen kring hur frihet och eget 

ansvar kan bli till krav och skapa en stor osäkerhet. Präster arbetar ofta hemifrån där konflikter kan uppstå 

mellan arbetet och familjen. Strukturen i livet och arbetet kan lätt upplevas som diffusa och prästen kan 

därmed hamna i en situation där hela livet står i gungning och tillvaron upplevs som ogreppbar. 

Här blir både handledning och utbildning viktigt; att veta när eller var det är dags att sätta ned foten. Det är 

viktigt att i det själavårdande samtalet kunna sätta gränser och det är väsentligt att se när ens engagemang 

håller på att gå överstyr. Detta skapar bekymmer då prästen ofta inte har tillräcklig utbildning inom området. 
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5.2.3 Personligheten 

I en jämförelse med vad forskningen säger om personligheten och stress, så finns det slående likheter med 

innehållet mina intervjuer. Höga inre krav är en viktig faktor i detta sammanhang. Forskare menar att de inre 

kraven härstammar ur dålig självkänsla, höga ambitioner och en uppfostran med höga krav. Detta leder till en 

känsla av att inte duga om en individ inte känner att denne presterar tillräckligt. För en person där 

förutsättningarna inte överensstämmer med dennes ambitioner, ligger stressen runt hörnet. Här kan jag se 

tydliga samband med vad forskningen påpekar. Flera av de  intervjuade menar präster ofta ställer höga krav 

på sig själv: ”Jag möter många blivande själavårdare som jag tycker har... alltså dålig självkänsla, dåligt 

självförtroende och ser mer till andras behov” (intervjuperson 4). Dessa individer har inte tillräcklig tillit till 

sig själva, så de låter andra avgöra vad som är rätt för dem. 

Lazarus modell för stress anser jag ger en bra bild i samband med intervjuperson 4:s uttalande, särskilt 

gällande den sekundära värderingen. Om en människa har dålig självkänsla tänker jag att de har en ganska 

låg ”self-efficancy”. De tror sig inte ha resurser att klara av de stressfyllda situationerna vilket späder på den 

redan upplevda stressen ytterligare. 

Flera intervjupersoner tar upp de höga ambitionerna som en stressfaktor. Präster får möta en verklighet som 

inte överensstämmer med vad de fått med sig från utbildningen. De har sina ambitioner, men dessa uppfylls 

ofta inte i denna typ av arbete. 

Svårigheter med gränssättning, behov av bekräftelse och lojalitet till omgivningen är fler exempel på inre 

faktorer som påverkar till att stress byggs upp. Dessa tre exempel av inre krav kan lätt infrias hos en präst. 

Hos de personer jag intervjuat, talar man genomgående om att prästen kan känna stor lojalitet till Svenska 

kyrkan och till sin församling. Denne har en kallelse och vill tjäna Gud och församlingen, då är det naturligt 

att bry sig om sin församling. 

Behovet av bekräftelse återkommer också i intervjuerna. ”Kyrkan kanske drar till sig lite gränslösa typer... 

gränslösa personligheten som söker bekräftelse....bekräftad för att ha ett värde....då far man oerhört illa om 

man alltid skall bli bekräftad, alltid bli berömd och alltid ”gå hem” hos folk och alltid bli omtyckt. För det 

är livsfarligt som drivkraft. Att man aldrig kan säga nej för då blir nån ledsen på mig. Och vi får en 

generation unga präster som kanske har den drivkraften att... det här narcissistiska behovet av bekräftelse. 

Det har väl människor haft i alla tider mer eller mindre men vi ser det mycket tydligare nu. Att man väljer ett 

yrke för att få extra mycket rampljus och bekräftelser.. det skall inte vara det som är drivkraften för oss, utan 

det skulle vara troheten mot kyrkan och mot Gud och en inre mogenhet som gör att vi kan säga ja när vi ska 

säga ja och nej när vi ska säga nej” (intervjuperson 8). 

Kanske är det som intervjuperson 8 säger, att kyrkan drar till sig den typen av människor. I sådana fall är 

risken stor att denna yrkesgrupp också i framtiden kommer att vara utsatt. 

Gränslöshet återkommer ständigt. Flera av intervjupersonerna säger ”man vill så mycket”. Här finns en stark 

koppling till den prestationsbaserade självkänslan, där bekräftelse ideligen krävs för att upprätthålla 

självkänslan. 

Kanske är det så att präster ofta är av en personlighetstyp är en riskgrupp för utbrändhet.  
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5.2.4 Coping och kontroll 

Utifrån begreppet coping, kan det nog lätt uppstå situationer där präster (eftersom prästen har ”många bollar i 

luften”) upplever en kontrollförlust och får kämpa för att få kontroll igen. I detta kämpande kan stress  

uppstå. 

Vidare innebär den dubbla ansvarslinjen i sig en risk att kontrollen, möjligheten att påverka situationen eller 

göra något åt ett problem, upplevs ligga utanför ens inflytande. Likaså gällande personlighetstypen som låter 

andra avgöra dennes gränser, i upplevelsen av att inte lyckas med en själavårdskonfident eller i att inte kunna 

säga nej till uppgifter. I prästens arbete finns uppenbara risker att en individ upplever att kontrollen över 

situationen är liten, att denne inte kan överblicka sammanhanget och få grepp om sin situation.   
 

Gällande den möjliga personlighetstypen som kan vara överrepresenterad bland präster, människor som vill 

bli bekräftade, har svårt att säga nej på grund av rädsla att inte bli omtyckt – ”den gränslösa personligheten”. 

Denna yrkesgrupp verkar, generellt sett, inte ha så hälsosamma mönster för att hantera påfrestande 

situationer. En sådan person har de inre kraven att bli bekräftad, stå i centrum och behovet av att vara alla till 

lags. Kanske för att få bättre självkänsla eller av rädsla för att ingen vill ha med Svenska kyrkan att göra och 

därigenom inte heller med personen själv. Det jag sett i mina undersökningar och genom egna erfarenheter är 

att präster ofta lägger ansvaret på sig själva om det inte blir som de inre kraven anmodar. Det blir nog lätt så 

att prästen skuldbelägger sig själv och känner sig avvisad både som representant för Svenska kyrkan och som 

person. I detta sammanhang försöker denne att göra allt han/hon kan för att ”göra rätt för sig”. Till detta kan 

läggas de ambitioner som denne har själv, som denne får genom utbildningen och som finns i kyrkan i stort: 

att få fler medlemmar och ett större engagemang. Strategin kan genom kraven och ambitionerna medför att 

man anstränger sig mer för att möta dessa ambitioner, och så är den onda cirkeln sluten. 

Intervjupersoner 7 och 8 menar även att män kanske har en tendens att vara mer målinriktade än kvinnor. 

Detta stämmer överens med det generella antagandet att män har mer probleminriktade copingstrategier 

medan kvinnor har mer emotionellt inriktade sådana. Kanske kan det ligga någonting i det som 

intervjupersonerna 7 och 8 säger. Om det nu är så att män har mer probleminriktade copingstrategier så 

kanske de i sådana fall får det något enklare att hantera stressen. Oavsett hur förhållandet ser ut mellan män 

och kvinnor i detta sammanhang, tänker jag att i de många uppgifter som en präst har borde 

probleminriktade copingmönster underlätta. Med denna typ av strategi kanske prästen kan hitta ett arbetssätt 

som minskar stressen. Här blir återigen handledning viktigt för att skapa en öppen copingstrategi och se hur 

individen kan ändra de strategier och reaktioner denne har. 
 

5.2.5 Övriga reflektioner 

I Svenska kyrkans organisation sker förändringar, med färre antal anställda och mindre budget. Trots detta 

behålles ofta de flesta aktiviteter som anordnas, och dessutom så tillkommer nya aktiviteter på grund av olika 

beslut på stiftsnivå. Till exempel internationella grupper och andra liknande uppgifter. Stiften och 

församlingarna behöver inse att genom minskat antal medlemmar, anställda och anslag så måste också 

utbudet av aktiviteter skäras ned. Svenska kyrkan är inte den stora organisation den en gång var, och kan ofta 
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inte möta alla de behov som finns i församlingarna med den personalstyrka finns. En tjänst kan inte tas bort 

med förväntningen att aktiviteterna som tillhörde den tjänsten skall finnas kvar. Att bara ”skyffla över” 

uppgifterna på andra anställda är ohållbart, då dessa troligtvis redan har ”fullt på sitt bord”. 

Församlingarna och organisationen i stort vill möta de olika behov som finns i samhället. Det blir en omöjlig 

situation om arbetsgivaren inte kan säga nej eller avsluta olika aktiviteter. 

Att säga nej gäller alltså inte bara den enskilde prästen, utan även Svenska kyrkan som organisation. 
 

Jag tror att ett krav på handledning vore en god idé. Behovet av handledning framgår tydligt såväl i 

intervjuerna som med avseende på de fakta kring coping, identifikation av stressorer och att hitta lösningar 

på problem som skapar stress i arbetet som jag tidigare skrivit om. Att handledning är obligatoriskt för 

psykologer är en indikation på att detta är viktigt i arbetet med människovårdande uppgifter, något som 

Svenska kyrkan borde ta till sig mer. 
 

5.3 Sammanfattning av diskussion 

• Oregelbunden arbetstid leder till brist på återhämtning. 

• Många olika uppgifter ökar stressen, vilket kan leda till att man får mindre gjort eller 

  glömmer bort saker, vilket ger ökad stress. Risk för en ond cirkel. 

• Brist på arbetsbeskrivning i samband med stort personligt engagemang skapar osäkerhet och 

  gör det svårt att sätta gränser. 

• Höga inre krav och behov av bekräftelse tycks vara vanligt inom yrkeskåren. 

• Inom denna yrkesgrupp vore öppna och probleminriktade copingstrategier kanske något att 

  eftersträva. 

• Krav på handledning vore önskvärt. 

 

5.4 Avslutande kommentarer 

Utbrändhet är en komplex diagnos som beror på många olika faktorer. Den vanligaste verkar emellertid vara 

arbetsrelaterad.  

Av alla yrkeskategorier i Sverige är präster i Svenska kyrkan troligen de som i störst utsträckning drabbas. 

Roten till detta har flera orsaker. Bland dessa återfinns bristande ledarskap, otydliga och förlegade strukturer, 

organisationsförändringar och förväntningar från omgivningen kring vad en präst skall vara och göra. 

Vidare spelar inre faktorer en stor roll i sammanhanget. Höga inre krav, osunda copingstrategier, upplevelse 

av kontrollförlust, bekräftelsebehov och svårigheter att sätta gränser verkar vara tendenser som är vanligt 

förekommande, och detta ökar risken för utbrändhet avsevärt. 

Mer forskning och utredning av orskaksmekaninsmer till utbrändhet i allmänhet och utbrändhet bland präster 

i Svenska kyrkan i synnerhet vore önskvärt för att komma till botten med problematiken. Sådan forskning 

skulle kunna öka medvetenheten om de problem som denna yrkeskår dras med, och på så sätt kan det hjälpa 

olika individer att undvika att hamna i risksituationer. Det kan även bidra till att Svenska kyrkan som 
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organisation får möjlighet att arbeta med, kartlägga och förändra olika problemområden som yrket kan 

innehålla. I utbildningarna kan dessutom sådan forskning ge blivande präster en möjlighet att förbereda sig 

på den verklighet som kommer att möta dem,  med de riskmoment denna veklighet kan innehålla. 

Det skulle även vara intressant att se hur läget ser ut för andra yrkesgrupper i denna organisation. Diakoners 

yrke karakteriseras av många människovårdande element. En utredning på hur situationen ser ut för denna 

yrkesgrupp anser jag det finnas ett behov av, då jag genom detta arbete sett tendenser till en liknande 

situation som för prästerna.  

Svenska kyrkan som organisation arbetar aktivt för att förbättra situationen, men faktum kvarstår att många 

av de problem som prästyrket kan innehålla tar tid och är svåra att förändra. Därför krävs fortsatt aktvivt 

intresse och uppmärksamhet kring detta ärende för att utvecklingen skall fortsätta i en sund riktning  
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Bilaga 1  Intervjufrågor - informanter 

 

 

1. Vad tror du är orsakerna bakom den höga sjukfrånvaron? 

 

 

2. Vad är det som gör att kvinnor hamnar högre i statistiken? 

 

 

3. Vem har ansvaret i denna fråga? 

 

 

4. Vilka åtgärder tror du krävs för att komma tillrätta med detta problem? 

 

 

5. Vad finns det för möjligheter till rehabilitering? 

 

 

6. Hur tror du att framtiden ser ut? 

 

 

7. Använder ni er av några särskilda modeller eller teorier i arbetet med utbrända individer? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor – respondenter 

 

 

 1. Vilka tror du var orsakerna till utbrändheten? 

 

 

 2. Vem bär ansvaret till detta? 

 

 

 3. Vilka åtgärder krävdes för att du skulle kunna komma tillbaka? 

 

 

 4. Hur tror du att framtiden kommer att se ut angående detta? 

 


