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Förord 

 

Följande studie är författad av oss bägge, Cecilia Elming och Linnéa Hedin. Samtliga kapitel 

är skrivna och bearbetade av båda författarna. Det empiriska materialet i studien är insamlat 

genom sex intervjuer där författarna har gjort tre intervjuer vardera. Vi som uppsatsförfattare 

bär tillsammans ansvar över studiens alla delar. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra fantastiska informanter vars medverkan bidragit till att vi har 

kunnat genomföra studien. Tack för er välvilja att medverka och för ert förtroende till oss. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Paul Fuehrer för hans konstruktiva kritik och råd vilket 

fört uppsatsarbetet framåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

The aim of this study is to gain a better understanding of the relationship between religiosity 

and burnout and to investigate whether the resources religiosity offers can counteract burnout. 

The study is of a qualitative nature as the empirical material has been gathered through six 

interviews. The analysis of the empirical material includes the theories KASAM by Aaron 

Antonovsky, social capital by Pierre Bourdieu and the theory of anomie by Emilé Durkheim. 

The results show that religiosity has health benefits for individuals and can act as a resource 

that counteracts burnout. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för sambandet mellan religiositet och 

utbrändhet samt att undersöka om de resurser religiositeten erbjuder kan motverka utbrändhet. 

Studien är av en kvalitativ karaktär då det empiriska materialet har samlats in genom sex 

intervjuer. Vid analys av det empiriska materialet används teorierna KASAM av Aaron 

Antonovsky, socialt kapital av Pierre Bourdieu och teorin om anomi av Emilé Durkheim. 

Resultatet visar att religiositeten har hälsofrämjande effekter för individen och kan verka som 

en resurs mot utbrändhet då den erbjuder skyddsfaktorer. 

 

Nyckelord: Utbrändhet, Religiositet, KASAM, Anomi, Socialt kapital 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Vår studie visar att religiositeten har hälsofrämjande effekter för individen och kan verka som 

en resurs mot utbrändhet eftersom den erbjuder skyddsfaktorer. Uppsatsens empiriska underlag 

har samlats in genom intervjuer med sex aktivt religiösa individer. Resultatet i vår studie kan 

användas för att få en förståelse för sambandet mellan religiositet och utbrändhet då vi som 

uppsatsförfattare upplever en brist på forskning i ämnet. Utifrån vårt resultat och tidigare 

forskning bör det i praktiken vara mer attraktivt att anställa aktivt religiösa individer än vad det 

är idag, då religiositet bevisligen är hälsofrämjande och kan verka som en resurs mot 

utbrändhet. 
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1. Introduktion 

Under de senaste 100 åren har människor i Sverige upplevt stora förändringar. I takt med att 

det svenska samhället har utvecklats har yrkeslivet, tekniken och livsstilen förändrats. Ett 

resultat av dessa förändringar är en ökad psykisk ohälsa. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste 

orsaken till sjukskrivning (Försäkringskassan 2014). I media används begreppet utbrändhet 

dagligen när radio, tv och tidningar rapporterar om den dramatiska ökningen av psykisk ohälsa. 

Sedan slutet av 2011 har det skett en tredubblad ökning av antal individer som blivit sjukskrivna 

för utbrändhet. År 2011 var strax under 10,000 individer sjukskrivna för utbrändhet i jämförelse 

med slutet av 2016 då det var 32,665 individer (Försäkringskassan 2016). 

 

Sverige anses vara ett av de länder där sekulariseringen kommit längst. Kyrkan har skilts från 

staten och har inte längre samma makt över skolan, lagstiftningen och andra 

samhällsinstitutioner (Thurfjell 2015). 

 

I det sekulariserade Sverige minskar antalet medlemmar i de religiösa samfunden. Färre 

identifierar sig med de traditionella och kyrko-orienterade religionerna. Svenskarnas religiositet 

anses ha bytt uttryckssätt och tagit en ny form. Många tror på “något” och anser sig vara troende 

i någon mening. I en värld som blir alltmer anonym och komplex ökar behovet av andlighet 

och inre förankring, detta för att förstå och förklara meningen med livet (Habermas refererad i 

Rosenberg 2012). Jürgen Habermas menar att religiositeten har fått en viss återkomst. Han 

menar att andligheten fungerar som en opinionsbildare i samhälls- och moralfrågor genom att 

religionen tillhandahåller värden och normer som individen kan handla efter. Religionen 

hindrar därmed samhället från att hamna i en moralisk kollaps (ibid). 

 

Forskning visar att religiositeten inte enbart har fördelar för samhället utan även att den har 

hälsofrämjande fördelar för individen. Religiösa individer lever längre, drabbas av färre 

sjukdomar och tillfrisknar snabbare från psykiska och fysiska sjukdomar (George, Ellison & 

Larson 2002;Koenig 2009). 

 

Samtidigt som den organiserade religiositeten minskar sker en ökning av antal individer som 

drabbas av psykisk ohälsa. Mot bakgrund av att religionen anses ha hälsofrämjande fördelar 

anser vi som uppsatsförfattare att det vore det intressant att undersöka vilka faktorer i 

religiositeten som kan motverka utbrändhet. Ur ett sociologiskt perspektiv får studien sin 
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relevans då religiositeten kan verka som en faktor som motverkar psykisk ohälsa i ett samhälle 

där psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för sambandet mellan religiositet och 

utbrändhet samt att undersöka om de resurser religiositeten erbjuder kan motverka utbrändhet. 

 

För att uppfylla syftet är följande frågeställningar formulerade: 

 

1. Vilka faktorer i religiositeten kan verka som en resurs för att motverka utbrändhet? 

2. På vilka sätt kan dessa faktorer motverka utbrändhet? 

 

1.2 Avgränsning 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens avgränsningar. För att göra dem mer överskådliga 

presenteras de i punktform. Avgränsningarna är följande: 

 

1. Kraven för att verka som informant i studien är följande: (1.) uppsatsens 

intervjupersoner ska vara aktivt religiösa. Att vara aktiv religiös innebär att informanten 

regelbundet utför och deltar i religiösa riter, ceremonier och traditioner. (2.) Hen ska ha 

ett heltidsarbete och ha arbetat heltid under minst ett år, då detta innebär att de kan ha 

kommit i kontakt med faktorer som kan leda till utbrändhet. (3.) Hen ska inte ha 

diagnostiserats för utbrändhet eftersom att denna studie är intresserad av att förstå hur 

religiositeten kan verka som en resurs mot utbrändhet.  

2. Studien ämnar inte att göra skillnad på faktorer som ålder, kön/genus, religiös 

tillhörighet och grad av religiositet informanterna sinsemellan. 

3. Uppsatsen gör inte anspråk på att vara en forskningsöversikt beträffande definitioner av 

utbrändhet samt religion och religiositet utan vederbörande kapitel ska fungera som en 

kunskapsöversikt i ämnet. 

4. Trots att begreppet utbrändhet inte är en medicinsk term (och att begreppet i sig har 

olika betydelse för olika forskare) avser denna uppsats att genomgående använda 

begreppet utbrändhet eftersom termen är den mest etablerade. 
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1.3 Disposition 

I nästkommande kapitel redogörs för bakgrunden till uppsatsens ämnesområden; utbrändhet 

och religiositet. Syftet med kapitlet är att ge en kunskapsöversikt i ämnena samt att få en ökad 

förståelse av respektive begrepp. Sedan följer en presentation av tidigare forskning för 

utbrändhet och för korrelationen mellan religiositet och hälsa. Avsikten är att ge en djupare 

förståelse om uppsatsens huvudämnen samt att ge en bild av det aktuella forskningsläget och 

de forskningsluckor som finns. Därefter redogörs för de teoretiska ramverken vilka tillämpas 

vid analys av det empiriska materialet. I metodkapitlet redogörs för metodval, urvalsförfarande, 

praktiskt genomförande, hur bearbetning av det empiriska materialet gått till samt övervägandet 

av etiska aspekter. Kapitlet avslutas med metodologiska reflektioner. Studiens resultat och 

analys presenteras i ett gemensamt kapitel och struktureras utifrån huvudtemat religionen som 

en resurs för individen. Utifrån huvudtemat presenteras följande fem underteman: källa till 

socialt kapital, värna om sin kropp, inre trygghet, riktlinjer för handlande i svåra situationer och 

slutligen att se ljuset i svåra situationer. I diskussionen summeras svar på forskningsfrågorna 

samt en diskussion kring studiens slutsatser. Kapitlet avslutas med implikationer för praktik 

och fortsatt forskning. 

 

2. Bakgrund 

I kommande kapitel redogörs en bakgrund till uppsatsens huvudsakliga ämnesområden; 

utbrändhet samt religion och religiositet. Syftet med kapitlet är att ge en kunskapsöversikt i 

ämnet samt att få en ökad förståelse av respektive begrepp. 

 

2.1 Utbrändhet 

Nedan förs en diskussion kring begreppet utbrändhet. Detta följs av en redogörelse för 

uppsatsens utvalda och tillämpade definition av utbrändhet samt en historisk överblick av 

utbrändhet i Sverige. 

 

2.1.1 Kontroverser kring begreppet utbrändhet 

Kontroverserna kring begreppet utbrändhet har varit många och debatter pågår än idag. Somliga 

anser att begreppet inte bör användas då det inte är en medicinsk term (Försäkringskassan 

2015:14;Ågren refererad i Läkemedelsvärlden 2002) och andra anser att begreppet är 
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missvisande (www.stressforskning.su.se;Bronsberg & Vesterlund 1997;Doctare 

2001;Rylander et al. 2001). Vissa anser emellertid att begreppet skänker en förståelse och en 

förklaring till den ohälsa som begreppet syftar på (Gustafsson 2002). Emellertid är termen 

utbrändhet den mest etablerade (Socialstyrelsen 2003;www.stressforskning.su.se) och därav 

tillämpas begreppet i denna studie. 

 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems har klassificerat burnout med symptomen “state of vital exhaustion” 

(ICD-10 Version:2010). I Sverige har motsvarigheten till burnout etablerats med termen 

utbrändhet (diagnoskod Z73) (Socialstyrelsen 2003:20). År 2003 lanserade likväl 

Socialstyrelsen benämningen “utmatningssyndrom” (diagnoskod F43.8) vars medicinska term 

ersatte termen utbränd (Försäkringskassan 2015:14). Orsaken till skiftet har beskrivits på 

följande sätt “/.../ utbrändhet har en mer dramatisk klang än den engelska motsvarigheten 

burnout” (www.stressforskning.su.se). 

 

Bronsberg och Vesterlund (1997:22) anser att begreppet utbrändhet utgör en vilseledande 

metafor som syftar till en människa som inte kan återfå sin energi. Även Rylander et al. (2001:9) 

konstaterar att utbrändhet inte är en god benämning eftersom tankarna leder till en definitiv och 

oåterkallelig skada hos individen. Ågren (refererad i Läkemedelsvärlden 2002) anser att “/.../ 

utbrändhet är varken en psykiatrisk term eller ens en egentlig diagnos”. Han anser även att 

“[b]egreppet saknar medicinsk och psykiatrisk bakgrund, att det är snarare ett sociologiskt ord 

som fått en pseudomedicinsk innebörd” (Ågren refererad i Läkemedelsvärlden 2002). Doctare 

(2001) anser att termen utbrändhet har en negativ laddning och är kopplad till både skuld och 

skam då individen upplever sig vara otillräcklig. Emellertid anser Ferranda de Noli (refererad i 

Östman 2005) att “[u]tbrändhet tolkas som ett tecken med positiv klang. En sorts förtjänsttecken 

som visar på̊ flit och arbetskapacitet. /.../ många sjukskriver sig bara för att de inte trivs på̊ 

jobbet”. 

 

Gustafsson (2002) anser att orsaken till att begreppet utbrändhet har stark förankring i folkmun 

är att begreppet används som en liknelse för den ohälsa som växer fram i samhället. I Sverige 

har termen utbrändhet fått diverse alternativa synonymer och beskrivningar såsom 

utmattningssyndrom, stresskollaps, att gå in i väggen och att gå in i taket (Stressmottagningen 

2016). 

http://www.stressforskningsinstitutet.su.se/
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2.1.2 Begreppsdefinitioner av utbrändhet 

Socialpsykologiskt perspektiv 

I boken “Sanningen om utbrändhet” skriver Maslach och Leiter (1999:37) att ”/.../ utbrändhet 

hos enskilda anställda säger mer om deras arbetsförhållanden än om dem själva”. De anser att 

orsaken till utbrändhet ligger i själva organisationen och inte hos individen. 

 

Maslach och Leiter (1999:58) anser att det finns sex faktorer som kan leda till utbrändhet; för 

stor arbetsmängd, brist på̊ kontroll, otillräcklig uppskattning respektive ersättning, brist på 

social gemenskap, motstridiga värderingar och slutligen brist på̊ rättvisa. De anser att den 

sociala miljön i arbetslivet kan innehålla faktorer som förstärker den socialpsykologiska 

”själsliga urholkningen” vilket kan resultera i utbrändhet och i extremfall leda till döden 

(Maslach och Leiter 1999:33). 

 

Maslach och Leiter anser att utbrändhet är ett syndrom med tre dimensioner: utmattning, cynism 

och slutligen en känsla av otillräcklighet varav deras definition av utbrändhet är “[t]riaden av 

känslomässig utmattning, cynism och minskad professionell prestation” (Maslach & Leiter 

1999:32). 

 

Enligt Maslach och Leiter (1999:33) ingår utmattning, cynism och otillräcklighet i 

diagnostiseringen av utbrändhet liksom att orsaken till utbrändhet beror på arbetslivets sociala 

miljö. Maslach och Leiters definition av utbrändhet är den som fått mest spridning. Enligt 

Stressforskningsinstitutet (www.stressforskning.su.se) bero detta på att de studier som 

genomförts i ämnet har använt sig av det frågeformulär (Maslach Burnout Inventory, MBI) som 

Maslach och Leiter konstruerat för mätning av utbrändhet. 

 

Individualpsykologiskt perspektiv 

Freudenberg och Norths (1986:22) definition av utbrändhet lyder enligt följande: 

 

Utbrändhet betyder att krafterna är slut. Det innebär en utmattning på̊ grund av överdrivna krav, som 

kan komma från individen själv eller från familj, arbete, vänner, partners, värdesystem eller 

samhälle, och som uttömmer individens energi, försvarsmekanismer och inre resurser. Det är ett 

känslotillstånd som åtföljs av stark stress, och som så småningom får följder för individens 

motivation, attityder och beteende. 
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Freudenberger och North betonar individens egen betydelse för utvecklandet av utbrändhet. 

Freudenberg (refererad i Hallsten et al. 2002) anser att strävan mot uppsatta individuella mål i 

prövande situationer kan leda till utbrändhet. 

 

Freudenberg och Norths (1986:24) beskriver utbrändhet som en process där individen först får 

ett minskat engagemang, sedan uppkommer förändringar i beteendet och slutligen blir 

individen deprimerad och utmattad. 

 

Socialpsykologiskt och individualpsykologiskt perspektiv 

Hallsten har ett individualistiskt perspektiv på utbrändhet men han ser inte enbart utbrändhet 

som ett individuellt problem då han anser att utbrändhet har sitt ursprung i samhälleliga 

förhållanden. Hallstens (1990:19) definition av utbrändhet är följande: 

 

/…/ en konsekvens av en strävan att söka förverkliga sig själv, att skapa en identitet och mening i 

tillvaron via verksamheter, uppgifter eller arbete. Burnout är resultatet av en process som yttrar sig 

i förändrat engagemang inför verksamheten och i ändrade hållningar till omvärld, framtid och den 

egna personen. Processen förutsätter ett initialt, aktivt förhållningssätt. Processen har en 

krisliknande karaktär och kan resultera i stagnation eller utveckling. Fenomenet kan förstås utifrån, 

och har sitt ursprung i, samhälleliga förhållanden som arbetsliv, värderingar och uppfostran. 

 

Hallsten menar att utbrändhet är ett tillstånd med depressiva inslag (Socialstyrelsen 2003:26). 

Hallsten, Bellaagh och Gustafsson (2002:29) skildrar utbrändhet som en process med två 

långdragna faser. Den första fasen utgörs av individens absorberande engagemang i hens arbete 

eller i diverse sammanhang i livssituationen. Andra fasen karaktäriseras av en frustration där 

följden resulterar i utbrändhet. Hos individen kännetecknas utbrändhet av ett bristande 

engagemang och en känsla av utmattning och undergivenhet (ibid). 

 

2.1.3 Uppsatsens definition av utbrändhet 

Uppsatsens kommer att tillämpa Maslach och Leiters definition av utbrändhet som innebär att 

utbrändhet är ett syndrom som karaktäriseras av “/.../ känslomässig utmattning, cynism och 

minskad professionell prestation” (Maslach & Leiter 1999:32). Uppsatsen kommer även att 

utgå från Hallstens (1990) teoretiska förklaring då han anser att utbrändhet är ett resultat av 

både sociala och individuella faktorer, vilket stämmer överens med den syn som vi som 

uppsatsförfattare har på begreppet. 
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2.1.4 Historisk överblick av utbrändhet i Sverige 

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har fört statistik över sjukfall kopplat till diagnoser 

sedan år 2005. Innan dess har ingen statistik förts och därför finns inga definitiva siffror för 

tidigare år över antal individer som drabbats av utmattningssyndrom (Försäkringskassan 2016). 

Emellertid finns tidigare forskning såsom Hallsten, Bellaagh och Gustafssons (2002) studie 

som redogör för att utbrändhet återfinns bland 7 procent av befolkningen och bland 5,7 procent 

av dem som förvärvsarbetar år 2001. 

 

Antal individer som diagnostiserats med utmattningssyndrom har pendlat genom åren. Statistik 

från Försäkringskassan (2016) visar att mellan åren 2005-2007 har antal individer som 

diagnostiserats för utmattningssyndrom konstant legat kring 20,000 personer. I början av 2008 

skedde en kraftig nedgång av individer som diagnostiserades med utmattningssyndrom. Mellan 

år 2009 och 2011 har antal individer konstant legat under 10,000. Sedan slutet av 2012 har det 

skett en dramatisk ökning av antal individer som diagnostiseras med utmattningssyndrom. 

Senaste uppgifter för 2016 från Försäkringskassan visar att pågående sjukfall av 

utmattningssyndrom är 32,665 personer. 

 

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning (Arvidsson & Begler 2014). I 

Sverige följer sjukfrånvaron konjunkturcykeln där statistiken visar att antal sjukskrivningar 

ökar vid högkonjunktur i förhållande till vid lågkonjunktur då antal sjukskrivningar 

lågkonjunktur minskar (Leijonborg & Nordh 2000). Den kliniska erfarenheten visar att 

sjukskrivningar för utmattningssyndrom tenderar att bli långvariga (Socialstyrelsen 2003:10). 

 

2.2 Religion och religiositet 

Nedan förs en diskussion kring begreppen religion och religiositet. Detta följs av en redogörelse 

för uppsatsens utvalda och tillämpade definition av begreppen samt en historisk överblick av 

religion och religiositet i Sverige. 

 

2.2.1 Begreppsdefinitioner av religion och religiositet 

Religiositet definieras i Svenska akademins ordbok som “det att vara religiös” 

(www.svenskaakademien.se). Wong och Rew (2006:163) definierar religiositet som “/.../ one’s 

relationship with a particular faith, tradition or doctrine about a divine other or supernatural 
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power”. Utifrån dessa definitioner definieras religiositet som ett individuellt utövande av 

religion. 

 

Religion betraktas som en social institution då den genom sina normer och värderingar formar 

människors handlande och beteendemönster till något bestående och återkommande (Levine 

1986:430;www.ne.se). Samtidigt finns det ingen enhetlig och explicit vedertagen definition av 

begreppet religion inom religionssociologin. Det finns inte heller enhetlig uppfattning om vad 

som bör klassas som religiöst respektive icke-religiöst (Furseth & Repstad 2006a:16). 

Dessutom finns det och det har funnits många religioner i världen vars egenskaper är 

karaktäristiskt olika och därför är det svårt att finna en definition som inbegriper alla typer av 

religioner (Furseth & Repstad 2006b:39). 

 

Substantiella och funktionella religionsdefinitioner 

Inom religionssociologin görs en åtskillnad mellan substantiella och funktionella 

religionsdefinitioner. En substantiell religionsdefinition avgränsar definitionen till vad religion 

är medan den funktionella religionsdefinitionen fokuserar på vad religionen gör. 

 

Den substantiella religionsdefinitionen ligger närmast den vardagliga uppfattningen om vad 

religion är (Willander 2013:120). Den är mer traditionell och “kyrko-orienterad” då den 

inkluderar trosföreställningar, kontakt med det övernaturliga och det heliga samt deltagande i 

riter och praxis. Denna definition av religion riskerar att bli snäv, exkluderande och etnocentrisk 

(Furseth & Repstad 2006a:17-18). Den funktionella religionsdefinitionen å andra sidan baseras 

på vilken funktion religionen har för individen, gruppen eller samhället. Denna definition är 

bredare än de organiserade, textuella och kyrko-orienterade religionerna (Willander 2013:120). 

Furseth och Repstad (2006a:20-21) anser att den funktionella religionsdefinitionen tenderar att 

bli för bred vilket kan resultera i att nästan vad som helst kan etiketteras som religion. 

 

Sociologiska definitioner 

Idag är sociologiska religionsdefinitioner starkt påverkade av Marx, Durkheim och Webers syn 

på religion (Furseth & Repstad 20061:18). Durkheims definition innehåller både substantiella 

och funktionella element. Hans definition av religion är: 
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A unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set 

apart and forbidden - beliefs and practices which unite into one single moral community 

called a Church, all those who adhere to them. 

(Durkheim refererad i Furseth & Repstad 2006a:18-19) 

 

De substantiella elementen i denna definition är trossystem, praktiker, symboler och kyrkan. 

De funktionella elementet utgörs av påståendet att religionen skapar integration i ett moraliskt 

samfund (Furseth & Repstad 2006a:18-19). Yinger har inspirerats av Durkheim och formulerat 

en extrem funktionell religionsdefinition. Hans definition av religion är “/.../ a system of beliefs 

and practices by means of which a group of people struggles with the ultimate problems of 

human life” (Yinger refererad i Furseth & Repstad 2006a:21). 

 

Giddens och Griffiths (2007:420) presenterar i sin bok “Sociologi” en definition av begreppet 

religion utan att diskutera svårigheterna med att definiera detta begrepp. De kallar definitionen 

för “[s]ociologers definition av religion /.../” (ibid) vilket i sig ger en bild av att definitionen är 

enhällig och explicit vedertagen inom det sociologiska forskningsområdet. Emellertid menar 

andra att det en sådan definition inte finns (Furseth & Repstad 2006;Willander 2013;Petterson 

2009). 

 

Giddens och Griffiths (2007:420) definierar religion som följande “/.../ ett kulturellt system av 

gemensamma uppfattningar och ritualer som förlänar människor och syftet genom att skapa en 

syn på verkligheten som är helig, allomfattande och övernaturlig”. Definitionen rymmer tre 

viktiga delar: (1) religionen utgör en form av kultur, (2) religionen inbegriper uppfattningar och 

åsikter som kommer till uttryck i ritualer och (3) religionen ger en känsla av mening (ibid). Den 

första delen innebär att religionen utgör en form av kultur av gemensamma åsikter, normer, 

värderingar och idéer som skapar en gemensam identitet. Den andra delen innebär att det i alla 

religioner finns speciella aktiviteter som de troende deltar i och genom deltagandet görs de till 

medlemmar av den religiösa gemenskapen. Den tredje och sista delen innebär att religionen ger 

en upplevelse av att livet är meningsfullt och har en högre mening genom att den förklarar vad 

som är transcendent och inte transcendent (ibid). 
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2.2.2 Uppsatsens definition av religion och religiositet 

Religiositet definieras i denna studie som “det att vara religiös” (www.svenskaakademien.se). 

Detta innebär att religiositet är individens utövande av religion. 

 

Denna uppsats kommer att utgå ifrån att religionen är en social institution. Även Giddens och 

Griffiths definition av religion kommer att tillämpas vilken presenteras ingående i ovanstående 

avsnitt (se 2.2.1 Definitioner av religion och religiositet). De (2007:420) menar att religionen 

är ett kulturellt system som skapar mening och gemenskap för individen genom dess riter, 

uppfattningar och åsikter. 

 

Giddens och Griffiths (2007) definition av religion är vald som definition i denna uppsats då 

den inbegriper både en substantiell religionsdefinition där det beskrivs vad religion är samt en 

funktionell religionsdefinition där religionens betydelse för individerna beskrivs. En sådan 

definition är omfångsrik utan att bli för vid vilket motverkar att vad som helst kan klassificeras 

som religion. Definitionen är även influerad av kända sociologer såsom Berger och Durkheim 

vilket ger den en mer teoretisk legitimitet (Giddens & Griffiths 2007:420). Giddens och 

Griffiths (2007) teoretiska perspektiv på religion skapar även förutsättning för tillämpning av 

studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

2.2.3 Historisk överblick av religion och religiositet i Sverige 

I takt med moderniseringen av samhället förutspåddes en sekularisering där religionen 

förväntades tappa sitt inflytande då människorna inte längre skulle behöva religionen och dess 

trosföreställningar. Tanken om detta detta händelseförlopp kom att kallas för 

“sekulariseringshypotesen” (Giddens & Griffiths 2007:436). 

 

Åsikterna kring huruvida sekulariseringprocessen har inträffat samt hur genomgripande den i 

så fall har varit går isär. Sekulariseringshypotesens förespråkare menar att processen har 

inträffat och lyfter fram att religionens sociala och politiska makt har minskat i det moderna 

samhället och i stora delar av världen (ibid:437). I Sverige syns detta dels genom 1951 års 

införande av religionsfrihet vilket möjliggjorde utträde ur kyrkan utan inträde i ett annat 

religiöst samfund samt att kyrkan skildes från staten år 2000. 
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Hypotesens motståndare hävdar å andra sidan att sekulariseringsprocessen inte ägt rum. De 

erkänner likväl att religionens politiska och sociala makt har minskat och att den traditionella 

religionens roll har försvagats i det moderna samhället. Däremot hävdar de att religionen har 

hittar nya vägar för sitt uttryck och det traditionella religionsutövandet har till viss del ersatts 

av ett så kallat “privat religionsutövande” (Giddens & Griffiths 2007:437;Ahmadi 2008:110–

115). 

 

Ahmadi (2008) anser att det råder en nedgång av traditionell och kyrko-orienterad religion och 

att det parallellt dyker upp andra former av religioner i Sverige. Ahmadi (2008:112) talar om 

en “privat religion” som består av en tro på en transcendent kraft och tron på ett liv efter döden. 

Denna tro är inte bunden till den traditionella religionens trosföreställningar utan är mer 

flytande. 

 

I Europakommissionens (refererad i Thurfjell 2015:24) enkätundersökning från år 2005 ställdes 

frågor om européernas tro och livsåskådning. Enbart 23 procent av svenskarna svarade jakande 

på frågan “[t]ror du att det fanns en Gud?”. Medan 53 procent svarade jakande på frågan “[t]ror 

du på något slags ande eller livskraft”. Tidigare enkäter från Europakommissionen visar att 

färre svenskar svarar jakande på frågan om de tror att det finns en Gud samtidigt som färre 

svarar att de inte tror på någon typ av Gud (ibid:26). Andelen som säger sig tro på ett liv efter 

döden har också ökat (ibid). 

 

Thurfjell (2015:25) anser att det är missvisande när Sverige beskrivs som ett av de länder där 

sekulariseringsprocessen kommit längst. Han anser att svenskarnas religiositet bytt uttryckssätt 

och funnit en ny form och att detta inte ska uppfattas som en sekulariseringsprocess. Han 

resonerar snarare för att Sveriges förändrade religiositetsvanor bör tolkas som en förändring i 

relationen till den institutionaliserade kristendomen (ibid). I Skandinavien och i Nordeuropa 

tenderar individerna till att tro på en andlig makt eller livskraft framför en personlig Gud 

(Ahmadi 2008). Svenskar kan sammanfattningsvis beskrivas ha låg nivå av regelbunden 

religionsutövning med en stark andlig och individualistisk livsåskådning (ibid:28). Slutsatsen 

blir att det i Sverige fortfarande finns en religiös tro även om den tycks ha ändrat sin karaktär 

(Ahmadi 2008;Thurfjell 2015). 
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3. Tidigare forskning 

I kommande kapitel presenteras först tidigare forskning kring utbrändhet ur ett arbetsrelaterat 

och individualistiskt perspektiv. Sedan följer en presentation av tidigare forskning som 

undersöker korrelationen mellan religiositet och hälsa. Avsikten med följande kapitel är att få 

en djupare förståelse om uppsatsens huvudämnen utbrändhet och religiositet. Vi som 

uppsatsförfattare ämnar även att synliggöra kunskapsluckor i ämnet som styrker relevansen för 

vår studie. 

 

3.1 Utbrändhet 

Arbetsrelaterade faktorer 

Forskning har relaterat utbrändhet till diverse aspekter inom arbetsmiljön såsom ledningen, 

ledarskapet och företagskulturen (Abrahamsson 2003;Maddi & Khoshaba 2005). I studien “Job 

burnout” har Maslach, Schaufeli och Leiter (2001) undersökt faktorer som leder till utbrändhet 

i arbetslivet. De anser att faktorer som hög arbetsbelastning, tidspress, upplevelsen av ett icke 

meningsfullt arbete, låg grad av kontroll och deltagande i beslutsfattande, brist på̊ feedback och 

socialt stöd och slutligen rollotydlighet leder till en ökad risk för utbrändhet (Maslach, Schaufeli 

& Leiter 2001). Ytterligare faktorer på arbetsplatsen som leder till en ökad risk för utbrändhet 

är: konflikter, mobbning, otillräcklig arbetstrygghet, organisationsförändringar (Brody 

2006;Sundin et al. 2006;Hallsten, Bellaagh & Gustafsson 2002), downsizing, ny teknologi, 

informationsstress, distansarbete och ändrade anställningsformer (Gillespie & Melby 

2003;Jürisoo 2001;Taylor & Barling 2004). 

 

Utformningen av det moderna “gränslösa” arbetslivet där individen själv bestämmer var, hur 

och när arbetet ska utföras ökar risken för utbrändhet (Allvin 2006;Blom, Johnson & Patching 

2011). Demir, Ulusoy och Ulusoy (2003) anser att oregelbundna arbetstider bidrar till 

utbrändhet. Även obalans mellan krav och resurser är relaterade till utbrändhet (Khowaja, 

Merchant & Hirani 2005). Glasberg, Norberg och Söderberg (2007) konstaterar att individer 

som känner sig utbytbara och icke-unika i sitt arbete löper ökad risk att bli utbrända. Även 

yrken som kräver höga känslomässiga krav (Robison et al. 2007) och individer som arbetar i 

yrken som kräver mänsklig kontakt (personal inom vård och omsorg, skolväsendet och 

mellanchefer på företag) har en högre risk än andra yrkesgrupper att drabbas av utbrändhet 

(Demerouti et al. 2000;McGraft, Reid & Boore 2003). Lukina (2008) samt Mellner, Aronsson 
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och Kecklund (2012) anser att arbetslivet i sig blivit mer individualiserat vilket skapat en ökad 

press hos individen, varav detta kan bidra till utbrändhet. 

 

Personrelaterade faktorer 

I Sverige återfinns högst andel frekvens av utbrändhet bland yngre personer, ensamstående, 

kvinnor och slutligen hos invandrare (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson 2002). Emellertid finns 

forskning som visar att hög ålder skapar en ökad risk för utbrändhet (Koivula, Paunonen & 

Laippala 2001). Boye (2008) anser att den ojämlika fördelningen av hushållsarbete bidrar till 

att kvinnor har en större frekvens av utbrändhet i förhållande till män. Individer som utöver 

förvärvsarbetet är ansvarig för barn och hushåll löper en ökad risk för utbrändhet (Hallsten, 

Bellaagh & Gustafsson 2002;Krauklis & Schenström 2001). Glasberg, Norberg och Söderberg 

(2007) visar att individer som får ett belastat samvete av att privatlivet påverkas av 

arbetslivet ökar risken för att drabbas av utbrändhet. 

 

Tidigare forskning har även funnit ett samband mellan individens personlighet och risken för 

att drabbas av utbrändhet. Individer som är högpresterande och prestationsinriktade löpar en 

högre risk än andra att drabbas av utbrändhet (Blom, Johnson & Patching 2011;Dahlin, 

Joneborg & Runeson 2007;Sandström 2010). Stressforskningsinstitutet 

(www.stressforskning.su.se) redogör i sitt temablad “Utbrändhet” för egenskaper som bidrar 

till en ökad risk för utbrändhet. Egenskaperna är följande: överdriven motivation och ambition, 

stor idealism och högt ställda personliga mål. Även känslan av att inte leva upp till andras 

förväntningar ökar risken för utbrändhet (Glasberg, Norberg & Söderberg 2007). Faktorer som 

gener, god sömn, positiv livssyn och en sund livsstil har betydelse för att hålla sig frisk och 

därmed motverka risken för att drabbas av utbrändhet (Sapolsky 2003;Ahmad et al. 2005). 

 

3.2 Religion och Religiositet 

Religiositet och hälsa 

Majoriteten av den tidigare forskning som kartlägger sambandet mellan religiositet och hälsa 

är västerländsk och i synnerhet amerikansk (Ahmadi 2008:57). Detta innebär att den befintliga 

forskningen i stor utsträckning är influerad av den kristna tron då den till stor del bygger på en 

kristen population. Detta har fått kritik då det anses vinkla forskningen och gör den svår att 

generalisera till andra religioner (Koenig, Zaben & Khalifa 2012). Emellertid växer detta 

forskningsområde och dess fokus på andra religioner ökar. 

http://www.stressforskning.su.se/
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Tidigare forskning har funnit signifikanta positiva samband mellan religiositet och hälsa. 

Religionen har visat sig ha hälsofrämjande effekter (Ahmadi 2008;George, Ellison & Larson 

2002;Koenig 2009). Dock har endast ett fåtal studier försökt förklara sambandet genom att 

identifiera vilka faktorer i religiositeten som påverkar hälsan. 

 

Religiositeten som hälsofrämjande 

Tidigare forskning har konstaterat att individer med stark religiös tro har hälsofördelar i 

jämförelse med individer med svagare religiös tro eller ingen religiös tro alls. Bland annat har 

tidigare forskning funnit att deltagande i en religiös verksamhet en gång i veckan eller mer 

resulterar i att en lever längre, drabbas av färre sjukdomar och tillfrisknar snabbare vid sjukdom 

(George, Ellison & Larson 2002). Koenig (2009:285–287) konstaterat att religiösa människor 

generellt drabbas av depression och ångest i lägre utsträckning än icke religiösa. Koenig 

(2009:287) finner även att religiösa individer återhämtar sig snabbare från depressiva symptom 

vid terapibaserad hjälp än icke religiösa individer. Tidigare forskning har även funnit att 

individer som lägger sin tilltro till att religionen ska hjälpa dem att bli friska tillfrisknar snabbare 

än icke religiösa (George, Ellison & Larson 2002:197). Koenig (2009:287) poängterar dock att 

religiösa individers upplevelse av ångest och deras svar på behandling hänger samman med hur 

mycket religionen betyder för dem samt om de ser sina svårigheter som ett straff från Gud eller 

som att Gud har övergett dem. 

 

Hälsofrämjande faktorer i religionen 

I artikeln “Explaining the Relationships Between Religious Involvement and Health” kartlägger 

George, Ellison och Larson (2002) vilka hälsofrämjande faktorer tidigare forskning har 

identifierat i religiositeten. De menar att det generellt kan sägas vara fyra hälsofrämjande 

faktorer i religiositeten: (1.) den offentliga delaktigheten (medverkandet i gudstjänster och 

samfundets aktiviteter), (2.) religiösa copingstrategier (att vända sig till religionen för att 

hantera problem), (3.) privata religiösa praktiker (att be, meditera eller läsa religiösa texter) och 

slutligen (4.) att tillhöra stora religiösa grupper. Författarna (2002:191) anser att offentlig 

delaktighet och copingstrategier har de starkaste hälsofrämjande effekterna. De menar 

emellertid att forskningen är långt ifrån att förstå sambandet och faktorernas inverkan på hälsan 

(ibid:197). Mot bakgrund av detta anser vi som uppsatsförfattare att vår studie får relevans då 

vi är intresserade av att få en djupare förståelse för vilka faktorer i religiositeten som har en 

hälsofrämjande effekt mot utbrändhet. 
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Senare i sin artikel presenterar George, Ellison och Larson (2002) fyra hypoteser som syftar till 

att förklara varför religiositeten har en påverkan på hälsan. Den första hypotesen utgår ifrån att 

religionen påverkar individens levnadsvanor (val av matvaror, förbud mot tobak, alkohol och 

droger) och på detta sätt främjar god hälsa (George, Ellison & Larson 2002:192–194). 

Hypotesen utgår från att religionen förespråkar att kroppen ska ses som Guds tempel och måste 

därför vårdas. Den andra hypotesen menar att religiositeten erbjuder ett socialt stöd som främjar 

hälsan (ibid:194–195). Inom det religiösa samfundet kan individerna knyta sociala band med 

människor som delar deras världsbild. Den tredje hypotesen utgår ifrån att religiositeten ger 

individen psykosociala resurser som självtillit, självkänsla och kontroll (ibid:195). Den fjärde 

hypotesen är kopplad till Antonovskys teori om KASAM (känslan av sammanhang). Hypotesen 

utgår från att religionen ger individerna en världsbild vilken bidrar till att forma hur individerna 

ser på och hanterar händelser som inträffar i deras liv och omvärld. Författarna (2002:195–196) 

framhäver dock att det behövs mer forskning där KASAM-teorin appliceras på relationen 

mellan hälsa och religiositet. Detta verkar som ett ytterligare motiverade skäl till varför vår 

studie är relevant. 

 

Förutsättningar för ett kausalt samband 

Vaillant et al. (2007) diskuterar i studien “The natural history of male mental health: Health 

and religious involvement” religionens påverkan på hälsan. Författarna (2007) drog slutsatsen 

att ett positivt samband mellan psykisk hälsa och religiositet beror på om den rådande 

religiositeten verkar som en dominerande social norm i samhället. Vaillant et al. (2007) kunde 

inte urskilja ett positivt samband i områden där religiositeten inte verkade som en social norm. 

Ahmadi (2008:60) drar också denna slutsats och anser att religiositetens påverkan på individens 

hälsa påverkas av den kulturella kontext som religionen utspelar sig. 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att både faktorer i arbetet och personliga 

egenskaper inverkar på risken av att bli utbränd. Tidigare forskning kring religiositet visar att 

religiositeten har positiva effekter på den psykiska och fysiska hälsan. Mot bakgrund av tidigare 

forskning vill vi som uppsatsförfattare få en ökad förståelse för sambandet mellan religiositet 

och utbrändhet samt identifiera resurser i religiositeten som kan förebygga utbrändhet. 
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4. Teoretiska perspektiv 

Studien kommer att utgå från tre olika teoretiska perspektiv: Antonovskys teori om KASAM, 

Bourdieus teori om socialt kapital och slutligen Durkheims teori om anomi. Först presenteras 

varje teorin i sig och sedan beskrivs teorins relevans för studien. Slutligen redogörs hur teorin 

kan användas vid analys av empirin för att ge svar åt studiens frågeställningar. 

 

4.1 KASAM - Antonovsky 

Antonovsky anser att en individ inte kan vara varken fullkomligt frisk eller fullkomligt sjuk då 

en ständigt pendlar mellan att vara frisk och sjuk. Enligt Antonovsky (2005:38) är det graden 

av KASAM (känslan av sammanhang) som ligger till grund för vart individen befinner sig 

mellan dessa poler. Begreppet KASAM definieras som följande: 

 

/.../ en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig 

men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet 

för att saker och ting kommer att gå̊ så bra som man rimligen kan förvänta sig. 

   (Antonovsky 2005:17) 

 

KASAM består av tre delkomponenter som är oupplösligt sammanhängande med varandra. 

Dessa tre komponenter är: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 

2005:10). 

 

Begreppet begriplighet syftar till att omgivningen och skeenden ska verka förutsägbara, 

strukturerade och begripliga för individen. Antonovsky anser att de människor som gör 

händelser i livet begripliga förblir i högre utsträckning friska i jämförelse med de individer som 

lever i en värld som är icke förklarlig och kaotisk. Mot bakgrund av detta är det av hög vikt att 

individen själv ska kunna förstå och förklara händelser oavsett om dessa ter sig som 

överraskningar eller ej (Antonovsky 2005:44). Antonovsky definierar begriplighet på̊ följande 

sätt: 

 

Begriplighet syftar på̊ i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt 

gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som 

brus – det vill säga kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig. 

   (Antonovsky 2005:44) 
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Den andra komponenten utgörs av begreppet hanterbarhet vilket innebär att de resurser som 

individen har möjlighet att nyttja finns tillgängliga för hen oavsett situation. Antonovsky menar 

att individen inte bör se sig själv som ett offer vid svåra tider utan istället uppleva att hen har 

tillgång till de resurser som krävs för att agera gentemot dessa motgångar (Antonovsky 

2005:45). Antonovskys (2005:45) formella definition av hanterbarhet lyder enligt följande “/.../ 

den grad till vilken man upplever att de står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man 

kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av”. Med ”resurser som står 

till ens förfogande” menar Antonovsky resurser man själv har kontroll över samt resurser som 

kontrolleras av vänner, familj, kollegor eller av en högre makt (ibid:46). 

 

Den tredje komponenten som utgörs av meningsfullhet innebär att livets utmaningar i sig måste 

vara meningsfulla och har en känslomässig innebörd för individen. Antonovsky (2005:46) anser 

att de människor som försöker hitta en mening med de olyckliga och oförutsägbara händelser 

hen ställs inför mår bättre än de som inte gör det. 

 

Antonovsky (2005:46) definierar begreppet enligt följande: 

 

/.../ i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del 

av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i, är värda engagemang 

och hängivelse, utmaningar är att välkomna snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan. 

 

Antonovskys teoretisering av KASAM kan vara applicerbar i studien då vi som 

uppsatsförfattare tror att uppsatsens empiri kommer att visa att religiositeten erbjuder 

friskhetsfaktorer som liknar komponenterna i teorin om KASAM. Vi som uppsatsförfattare tror 

att KASAMs begriplighet är applicerbar på studien eftersom att religionen tillhandahåller 

förklaringar som gör att omgivningen och skeenden verkar förutsägbara, strukturerade och 

begripliga för individen. Detta har relevans för denna studie då människor som gör händelser 

begripliga förblir i högre utsträckning friska. KASAMs andra komponent hanterbarhet kan vara 

applicerbar i studien eftersom religionen erbjuder resurser som individen har möjlighet att 

utnyttja för att möta de krav som ställs på dem och hantera diverse situationer. Vi som 

uppsatsförfattare tänker att sådana resurser kan vara: samfundsaktiviteter, bön, samtalsstöd av 

präst eller Imam och slutligen vänner och bekanta i samfundet. KASAMs tredje komponent 

meningsfullhet kan vara tillämpningsbar i vår studie genom att religiositeten kan hjälpa 

individen att se livets utmaningar som mer meningsfulla. Vi som uppsatsförfattare anser att 
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detta har relevans för denna studie då Antonovsky menar att individer som hittar en mening i 

de olyckliga och oförutsägbara händelser som hen ställs inför mår bättre än de som inte gör det. 

Vi som uppsatsförfattare ämnar att undersöka om religiositeten kan verka som en resurs mot 

utbrändhet eftersom den formar hur individerna ser på och hanterar händelser som inträffar i 

deras liv. 

 

4.2 Socialt kapital - Bourdieu 

Begreppet socialt kapital används inom sociologin för att förstå hur deltagandet i sociala 

nätverk kan skänka individer särskilda förmåner och resurser (Eriksson 2003:1). Bourdieus 

definierar socialt kapital på följande sätt: 

 

/…/ the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possessions of durable 

network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition – or 

in other words, to membership in a group – which provides each of its members with the backing of 

the collectively-owned capital, a “credential” which entitles them to credit, in the various senses of 

the world. 

   (Bourdieu refererad i Eriksson 2003:5) 

 

Socialt kapital handlar om värdet att ingå i sociala nätverk och de positiva effekter som kommer 

ur det, både för individen och för samhället i stort. De sociala nätverken kan ge individer 

tillgång till socialt och materiellt stöd samt information, kunskap och värdefulla kontakter 

(Eriksson 2012:333). 

 

Bourdieus teori kan vara applicerbar i studien då vi som uppsatsförfattare antar att religiositeten 

erbjuder ett socialt kapital och gemenskap genom människor i samfundet. Vi som 

uppsatsförfattare tror att deltagande i ett socialt nätverk såsom ett religiöst samfund kan skänka 

individen särskilda förmåner och olika typer av stöd som kan bidra till att motverka risken för 

att drabbas av utbrändhet. Vi ämnar att undersöka om informanterna använder sig av sitt sociala 

kapital som en resurs mot ohälsa och därmed en resurs mot utbrändhet. 
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4.3 Anomi - Durkheim 

Durkheims teori om anomi beskriver ett tillstånd där samhällets normer (sociala, moraliska eller 

religiösa) är försvagade, vilket resulterar i en avsaknad av riktlinjer för individen (Giddens & 

Griffiths 2007:587). Detta ger upphov till anomiska krafter såsom en känsla av egoism, 

rotlöshet och normlöshet vilket kan resultera i att individen upplever att livet saknar syfte, mål 

och mening. 

 

Durkheim anser att individer som inte har normer eller värden som styr dennes handlingar 

tenderar att vara mindre lyckliga än de som har tydliga riktlinjer (Ritzer 2009:81–83). Han 

menar att individen behöver en hög grad av social integration vilken binder hen till gruppen. 

Detta skapar kontroll över människors behov och förväntningar samt skänker riktlinjer som 

individen kan leva efter (ibid). 

 

Durkheim anser att det finns två typer av samhällen varav det ena är det moderna samhället och 

det andra är det traditionella samhället (Giddens & Griffiths 2007:32–35). Han menar att anomi 

endast uppstår i moderna samhällen då det moderna samhället inte har religionen som 

tillhandahåller moralnormer och samhällsenlig kontroll. I det moderna samhället såg han hur 

religionen minskade i inflytande vilket innebar att de traditionella ramverket tappade sin 

påverkan på människorna. Durkheim anser att avsaknaden av det religiösa i det moderna 

samhället resulterar i en ökad benägenhet för anomi (ibid). 

 

Denna studie ämnar att undersöka om religiositeten kan verka som en resurs mot utbrändhet då 

den tillhandahåller riktlinjer att leva efter. Durkheims teoretisering av anomi kan vara 

applicerbar i studien då religionen och samfunden ger riktlinjer för hur man ska leva, vilket 

motverkar uppkomsten av ett anomiskt tillstånd. Vi som uppsatsförfattare tror att när individen 

inte är i ett anomiskt tillstånd kan hen bättre hantera faktorer som kan leda till utbrändhet. Detta 

har relevans för denna studie eftersom individer som saknar tydliga riktlinjer i livet tenderar att 

vara mindre lyckliga. 
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4.4 Sammanfattning av teorier 

Sammanfattningsvis är ovannämnda teorier relevanta då de möjliggör en analys av och bidrar 

till en förståelse för sambandet mellan religiositet och utbrändhet ur ett sociologiskt perspektiv. 

Vi som uppsatsförfattare anser även att studiens teoretiska utgångspunkter kompletterar 

varandra. Teorin om KASAM erbjuder en förklaringsmodell för hur individer hanterar, förstår 

och gör händelser och svåra situationer meningsfulla vilket minskar risken för att drabbas av 

utbrändhet i enighet med tidigare forskning (se George, Ellison & Larson 2002). Teorin om 

socialt kapital ökar förståelsen för hur individerna hanterar svåra händelser och situationer 

genom att nyttja sitt kontaktnät och dess sociala gemenskap. Teorin om anomi kompletterar 

ovannämnda teorier då religionen genom kontaktnätet erbjuder riktlinjer och moraliska tillbud 

vilket i teorin om anomi främjar välmående. 

 

5. Metod 

Nedan redovisas uppsatsens metodval, urvalsförfarande, praktiskt genomförande, hur 

bearbetning av det empiriska materialet gått till samt övervägandet av etiska aspekter. Kapitlet 

avslutas med metodologiska reflektioner. För att förtydliga tillvägagångssättet i studien delas 

de olika avsnitten in i underrubriker med syfte att beskriva genomförandet av studien på̊ ett 

transparent och detaljerat sätt. 

 

5.1 Metodval 

Mot bakgrund av studiens syfte, frågeställning och teoretiska perspektiv bygger denna uppsats 

på en kvalitativ metod. Detta eftersom studien syftar till att undersöka och öka förståelsen för 

relationen mellan utbrändhet och religiositet. Uppsatsens val av metod kan antas få stöd av 

Trost (2010:33) som anser att kvalitativa metoder är att föredra om syftet är att “ /…/ undersöka 

människors åsikter, resonemang och inställningar”. För att uppfylla syftet har uppsatsens 

empiriska underlag samlats in genom intervjuer. Den valda metoden skapar en öppenhet för 

intervjupersonernas egna förklaringar och bidrar till en djupare förståelse för vad i religiositeten 

som kan motverka utbrändhet. Vi som uppsatsförfattare valde att inte använda oss av enkäter 

då dess svarsalternativ är färdigformulerade och det ger inte tillgång till intervjupersonernas 

egna förklaringar. 
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5.2 Urvalsförfarande 

Innan informanter valdes ut formulerades tre krav som informanterna behövde uppfylla för att 

kunna medverka i studien. Det första kravet innebar att informanterna ska vara aktivt religiösa. 

Detta innebär att informanterna regelbundet ska utföra och delta i religiösa riter, ceremonier 

och traditioner. Det andra kravet innebar att informanterna skulle vara heltidsarbetande och ha 

arbetat heltid under minst ett år. Detta eftersom det innebär att informanterna kan ha kommit i 

kontakt med faktorer som kan leda till utbrändhet. Det tredje kravet var att de inte skulle ha 

diagnostiserats med utmattningssyndrom då denna studie är intresserad av att förstå hur 

religiositeten kan verka som en resurs mot utbrändhet. 

 

Val av informanter baserades på ett bekvämlighetsurval. Denna urvalsmetod innebär att 

informanterna väljs ut efter vilka som finns lättillgängliga för forskaren (Trost 2010:140). Vi 

som uppsatsförfattare har valt denna urvalsmetod på grund av tidsbrist samt tillgänglighet till 

informanter i vårt sociala nätverk. Urvalet utgörs av sex informanter varav tre praktiserar 

kristendomen och tre praktiserar islam. Med hänvisning till uppsatsens avgränsning kommer 

det inte att redogöras för informanternas individuella egenskaper eftersom detta saknar relevans 

för studiens syfte och att dessa egenskaper inte avses att jämföras i resultatet. I urvalet fanns 

emellertid en tanke om att finna heterogena informanter vad gäller ålder, kön och yrke (detta 

trots att det saknar relevans för studiens syfte). 

 

5.3 Genomförande 

Val av teori följde en deduktiv ansats då teorierna valdes i samband med studiens syfte. Detta 

var möjligt tack vare tidigare kännedom om diverse teoretiska perspektiv som kunde ge en 

eventuell förklaring till studiens frågeställningar. Trots att teorin om KASAM, anomi och 

socialt kapital valdes tidigt i uppsatsarbetet har studien varit öppen för att empirin ska kunna 

lämpa sig för nya teoretiska perspektiv. 

 

Uppsatsens empiriska underlag har samlats in genom tematiskt öppna intervjuer med 

semistrukturerade inslag. Anledningen till att tematiskt öppna intervjuer tillämpades är deras 

unika möjlighet att låta respondenterna styra samtalet (Aspers 2011:143). De teman som la 

grunden för den tematiska intervjun var utbrändhet, religiositet och socialt umgänge. Dessa 

teman formulerades utifrån studiens huvudsakliga syfte och utifrån de teoretiska perspektiven. 
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Semistrukturerade inslag genom följdfrågor tillämpades då det möjliggjorde att samtalet kunde 

drivas framåt samt för att reda ut eventuella oklarheter. 

 

I intervjuguiden formulerades följdfrågor till respektive teman (se bilaga). Varje tema inleddes 

med en bred fråga som informanten fritt kunde tolka utifrån sin livsvärld. Intervjuguiden 

innehöll förhållandevis få följdfrågor. Utformningen och tillgången till en relativt flexibel 

intervjuguide möjliggjorde att intervjuerna kunde anpassas efter informanternas tankegångar 

och rådande situation. 

 

Intervjupersonerna fick förfrågan om att delta i studien i slutet av oktober 2016, varav samtliga 

intervjuer genomfördes i början av december. Vid förfrågan om deltagande redogjordes för 

studiens syfte, bakgrund samt information kopplad till Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska krav. Tre dagar innan varje intervju skedde en återkoppling om när och vart 

intervjun skulle äga rum. Fem av intervjuerna ägde rum enligt överenskommelse men en 

intervju blev framskjuten 1 vecka på grund av sjukdom. 

 

Trost (2010:65) framhåller att intervjuer bör ske på̊ en plats där informanterna inte blir störda 

och där de kan känna sig trygga. Mot bakgrund av detta har informanterna fått bestämma tid 

och plats för sina intervjuer, varav fem av intervjuer genomfördes hemma hos respektive 

informant och en intervju genomfördes på ett café i Stockholmsområdet. Varje intervju tog 

omkring 45- 60 minuter. 

 

Vid intervjutillfället träffade enbart en av uppsatsförfattarna informanten. Anledningen till att 

vi båda inte fanns närvarande var en rädsla för att samtalet skulle kännas onaturligt med två 

intervjuare men även på grund av tidsbrist. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning. Detta 

gjorde att vi tillsammans kunde lyssna på inspelningarna, reflektera över dem och tillsammans 

koda och transkribera materialet. 

 

Samtliga intervjuer började med att intervjuaren återberättade studiens syfte samt informantens 

rättigheter i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer. En närmare redogörelse om detta 

ges under nedanstående rubrik “Etiska överväganden”. 
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5.4 Bearbetning av det empiriska materialet 

Vi som uppsatsförfattare genomförde tre intervjuer vardera men transkribering och kodning av 

materialet har skett tillsammans. Bearbetning av analysen påbörjades parallellt med 

insamlingen av det empiriska materialet. Första steget i bearbetningen var att skapa en 

grovsortering av texten och induktivt plocka ut relevanta delar i förhållande till studiens syfte. 

Enligt Hjerm (2014:57) är detta en form av “kodning på bredden”. Detta gjordes för att studiens 

empiri skulle vara överskådlig och underlätta för kommande analys. Vid bearbetningen av det 

empiriska materialet synliggjordes ett huvudtema bland koderna; religionen som en resurs för 

individen. 

 

Efter kodning på bredden skedde en mer noggrann kodning. Hjerm (2014:58) skulle benämna 

detta som en “rad för rad kodning” där respektive kod fick en viss färg. Vid flera genomgångar 

av det empiriska materialet synliggjordes fem koder som sedan kom att representera 

underteman till huvudtemat “Religionen som en resurs för individen”. Dessa underteman är: 

(1) källa till socialt kapital, (2) värna om sin kropp, (3) inre trygghet, (4) riktlinjer för handlande 

i svåra situationer och slutligen (5) att se ljuset i svåra situationer. När det empiriska materialet 

har analyserats har koder utvecklats och jämförts, vilket till slut genererat mättnad då inga nya 

koder uppkommit. Vid analys av det empiriska materialet används ovannämnda teman samt de 

teoretiska utgångspunkterna för att ge svar åt studiens huvudsakliga frågeställningar. 

 

5.5 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) anvisningar har informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktats vid insamling av studiens empiriska 

material för att skydda studiens intervjupersoner. Innan varje intervju säkerställds att samtliga 

forskningsetiska krav var uppfyllda eller så småningom kunde uppfyllas. 

 

Innan varje intervju säkerställdes informationskravet genom att återge studiens syfte och en 

redogörelse för hur undersökningen var tänkt att genomföras. Samtliga intervjupersoner fick 

information om studiens syfte och genomförande (både muntligt och skriftlig) i god tid innan 

intervjun. 

 

För att säkra samtyckeskravet informerades informanterna om att deras medverkan var frivillig 

och att de har rätt att dra tillbaka sin medverkan samt att hen när som helst får avbryta intervjun 
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om så önskas. Informanterna tillfrågades även om intervjun fick spelas in, vilket samtliga 

informanter gav sitt samtycke till. 

 

Med hänsyn till konfidentialitetskravet informerades informanterna om att deras 

personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt utifrån Personuppgiftslagen (ingen obehöriga 

får tillgång till respondenternas kontakt- eller personuppgifter). Vid intervjuerna har 

informanterna utlovats konfidentialitet, varav samtliga informanter har avidentifieras i 

uppsatsen. I uppsatsen kommer de sex informanterna att refereras till med de fiktiva namnen 

Emilia, Leyla, Nikita, Arash, Jonas och Kim. Vi som uppsatsförfattare har även avidentifierat 

vart varje intervjun ägt rum och plockat bort sådan information som skulle kunna avslöja vem 

informanten är. 

 

Nyttjandekravet uppfylldes genom en redogörelse för att studiens insamlade empiri enbart 

kommer att användas till studien. Informanterna fick information om att intervjumaterialet inte 

kommer att användas för icke vetenskapliga eller kommersiella ändamål. Uppgifter som 

framkommit i samband med studien förvaras på̊ ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. De informerades även om att de inspelade intervjuerna kommer att raderas efter att 

uppsatsen blivit godkänd av Södertörn högskola. Vidare delgavs att uppsatsen kommer att 

publiceras på Södertörns högskolas publikationsdatabas DIVA. Slutligen erbjöds även 

intervjupersonerna att ta del av den färdigställda uppsatsen. 

 

Ytterligare ett etiskt övervägande som tagits hänsyn till är formuleringen av känsliga frågor. 

Vid utformandet av intervjuguiden beaktades och undveks frågeformuleringar som skulle 

kunna inkräkta på informantens integritet. Emellertid är det svårt att på förhand veta om en 

informant kommer uppleva en fråga som känslig. Mot bakgrund av att intervjupersonerna 

förväntades tala om personliga erfarenheter och upplevelser eftersträvades lugna och avskilda 

platser för genomförandet av intervjuerna. I fem av sex intervjuer uppfylldes denna önskan då 

intervjuerna genomfördes i informantens hem med enbart informanten och intervjuaren 

närvarande. Den sjätte intervjun genomfördes på ett café eftersom att informanten önskade 

detta. 
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5.6 Metodologiska reflektioner 

En av avgränsningar i denna uppsats är att studien inte ämnar att göra skillnad på faktorer som 

ålder, kön/genus, religiös tillhörighet och grad av religiositet informanterna sinsemellan. 

Orsaken till denna avgränsning är att studien är tids- och omfångsbegränsad. 

 

Teorierna valdes i början av studien och är därmed deduktivt utvalda. Detta kan problematiseras 

och en kan ifrågasätta om de teoretiska perspektiven kommit att styra studien. Detta är delvis 

riktigt då teorierna varit en del i utformningen av intervjuguiden, kodningen och vid 

sammanställningen av det empiriska materialet. Det ska dock understrykas att en öppenhet 

alltid funnit inför upptäckten av nya teoretiska perspektiv, men empirin har inte visat sig ge 

ytterligare teoretiska utgångspunkter. 

 

I och med att studiens urvalsprocess bygger på ett bekvämlighetsurval kan en ifrågasätta om 

urvalet är tillräckligt representativt. Trost (2010:140) anser att i en kvalitativ studie ska valet av 

informanter vara mer strategiskt. Vid urvalsprocessen eftersträvades ett representativt och 

heterogent urval men på grund av tidsbrist och svårigheten i att hitta tillgängliga informanter 

blev det en relativt homogen grupp. Fyra av sex informanter identifierade sig som kvinnor och 

övriga som män. Samtliga av informanterna var åldersmässigt kring medelåldern förutom en 

av kvinnorna som var strax under 30 år. Vi som uppsatsförfattare anser emellertid att detta inte 

har påverkat denna studie eftersom den inte ämnar att göra skillnad på sådana faktorer och inte 

heller jämföra informanterna sinsemellan. 

 

Kvale och Brinkmann (2014:52) problematiserar intervjumetoden och de anser att den 

kännetecknas av en maktasymmetri. De menar att intervjuaren har ett tolkningsföreträde då 

denne bestämmer hur situationen ska tolkas samt avgör hur interformanternas information ska 

rapporteras. Intervjumetoden kan även problematiseras mot bakgrund av att intervjuaren väljer 

och utformar de frågor som ställs samt avgör när intervjun ska avslutas. I mån att motverka 

maktasymmetrier har informanten i denna uppsats fått välja vart och när intervjun ska äga rum. 

Varje intervju har inletts med lättsamma frågor tills vi som intervjuare upplevt att informanten 

kände sig avslappnad i situationen. För att ytterligare reducera maktasymmetrin ställdes i varje 

intervju en avslutande fråga om informanten ville tillägga något och om hen upplevde att något 

missats i intervjun. 
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Fem av intervjuerna genomfördes i informanternas hem medan den sjätte intervjun 

genomfördes på ett café. Att den sjätte intervjun genomfördes på ett café kan ha begränsat 

informanten i hens svar på grund av närvaron av andra människor. Intervjuerna som 

genomfördes hemma hos respektive informant upplevdes som mer avslappnade i jämförelse 

med intervjun på caféet. Emellertid kan dock framhävas att informanterna upplevdes trygga 

under intervjusituationen samt verkade öppna och reflekterande i sina svar. 

 

6. Religionen som en resurs för individen 

Genomgången av tidigare forskning visar att det råder osäkerhet kring varför religionen har 

hälsofrämjande effekter. I detta kapitel presenteras denna studies resultat om varför religionen 

kan verka som en resurs mot utbrändhet för individen. Studiens resultat och analys struktureras 

utifrån ett huvudtema; religionen som en resurs för individen. Utifrån huvudtemat presenteras 

följande fem underteman: källa till socialt kapital, värna om sin kropp, inre trygghet, riktlinjer 

för handlande i svåra situationer och slutligen att se ljuset i svåra situationer. Utifrån nämnda 

teman analyseras intervjupersonernas svar i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkter 

samt tidigare forskning med avsikt att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

6.1 Källa till socialt kapital 

Samtliga informanter delar sin religiösa tro med flera av sina vänner och de känner även 

samhörighet med utomstående som delar deras tro. Genom religiositeten har de fått nya vänner 

och bekanta och därav har religiositeten verkat som en källa till socialt kapital. Även Gud anses 

vara en del av deras sociala kapital. 

 

Informanterna har funnit ett socialt kapital genom samfundet. Fler av informanternas närmsta 

vänner är troende och går till samma samfund. Jonas berättar att han och hans vänner gör en 

social aktivitet av gudstjänsten där de går ut och äter efteråt. När Arash flyttade till Stockholm 

kände han ingen men genom samfundet fann han vänner som han umgås med än idag. 

 

Kim beskriver den sociala gemenskapen på följande sätt: 
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I alla församlingar som jag går till känner jag en gemenskap, även om jag inte känner människorna 

som är där. Vi har en gemenskap i vår tro och vi delar gudsupplevelsen. Även fast man inte känner 

varandra så känner vi igen varandra. 

 

Upplevelsen av gemenskap återkommer i samtliga intervjuer där gemenskapen bland vänner 

och främlingar finns i tron, gudsupplevelsen samt i den religiösa praktiken. Samtliga 

informanter uttrycker en känsla av gemenskap med samfundens medlemmar trots att de 

egentligen inte känner varandra. 

 

Informanterna beskriver Gud som en del i deras sociala kapital och som en kraft som ständigt 

är närvarande. De beskriver att relationen till Gud ger dem hopp och mod när de känner sig 

ensamma. Nikita berättar att “[j]ag känner mig aldrig ensam eftersom att jag har Gud med mig 

i mitt liv”. Leyla beskriver det som att “[g]ud är och vill vara personlig med varje människa på 

denna jord och vill leva i gemenskap med oss”. Informanterna värdesätter dialogen med Gud 

och den verkar kunna ersätta stödsamtal med en vän eller dylikt. Fler av informanterna 

beskriver Gud som en dialogpartner som man alltid har med sig vilket i viss mån får dem att 

känna sig mindre ensamma. 

 

Ovanstående resonemang kan återkopplas till Bourdieus teori om socialt kapital. Bourdieu 

menar att deltagande i sociala nätverk kan skänka individen särskilda förmåner och resurser 

(refererad i Eriksson 2003:1). Att ingå i ett socialt nätverk kan ge fördelar såsom socialt och 

materiellt stöd samt värdefulla kontakter. Samtliga informanter berättar att de kan vända sig till 

sina troende vänner och till Gud för att söka stöd. Arash och Kim berättar att de även har vänt 

sig till församlingen när de inte har mått bra och de upplever att samfundet och vad den erbjuder 

har varit en tillgång. Kim har haft själavårdssamtal med en präst och Arash har vid ett par 

tillfällen vänt sig till en Imam för stöd. Detta styrker att informanterna använder det sociala 

kapitalet som de funnit genom religiositeten som ett stöd och som en resurs för välmående. 

 

I intervjuerna framkommer att religiositeten erbjuder två dimensioner i det sociala kapitalet. 

Den första dimensionen är vänner och bekanta medan den andra är relationen till Gud. I 

jämförelse med icke religiösa har våra informanter ytterligare en dimension i sitt sociala kapital. 

Relationen till Gud ger informanterna en allsmäktig kraft att vända sig till vilken ger dem 

trygghet, hopp och mod.  
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Enligt tidigare forskning om utbrändhet verkar socialt stöd som en viktig resurs för att 

motverkar utbrändhet (Maslach, Schaufeli & Leiter 2001). Detta stämmer överens med George, 

Ellison och Larson (2002:194–195) andra hypotes som menar att religionen erbjuder ett socialt 

stöd som främjar hälsan. Författarna kommer också fram till att delaktighet i stora religiösa 

grupper är hälsofrämjande då individen känner sig som en del i något större. Antonovskys teori 

om KASAM och begreppet hanterbarhet är applicerbar på ovanstående resonemang då 

religionen erbjuder ett socialt kapital som individen kan använda som en resurs för att hantera 

diverse situationer (Antonovsky 2005:45). 

 

För att motverka anomi krävs enligt Durkheim en hög grad av social integration vilken binder 

individen till gruppen. I och med att individen verkar som en del i gruppen upprätthålls regler 

och riktlinjer för hur hen ska leva. Anomi uppstår när det saknas tydliga riktlinjer vilket leder 

till att individen upplever att livet saknar syfte, mål eller mening (Giddens & Griffiths 

2007:587). I detta fall verkar religiositeten som en resurs då den är en social institution vilken 

främjar individens välmående då den tillhandahåller normer och regler vilka styr individen och 

gruppens handlande. När individen inte upplever anomi är det enklare för individen att hantera 

faktorer som kan främja utbrändhet. 

 

6.2 Värna om sin kropp 

Många religioner förespråkar en sund livsstil. Emilia upplever det som “/.../ en kallelse från 

Gud”. Hon menar att man inte ska missbruka sin kropp då “/.../ att missbruka sin kropp är att 

missbruka Gud”. Även Nikita förespråkar att man ska ta hand om sig själv och han anser att 

kroppen är Guds tempel. Han menar att Gud har gett människan kroppen i förtroende och att 

den därför ska hållas i god form. I fler av intervjuerna framkommer att kroppen dagligen bör 

vårdas. Detta kan dras paralleller till tidigare forskning om utbrändhet som förespråkar att en 

sund livsstil minskar risken att bli utbränd (Sapolsky 2003;Ahmed, Ekman & Arnetz 2005). 

Mot bakgrund av att majoriteten av informanterna värnar om sin kropp leder de till att de löper 

en mindre risk för att bli utbrända. 

 

Detta styrks ytterligare i tidigare forskning av George, Ellison och Larson (2002:192–194) som 

konstaterar att religionen verkar främjande för den psykiska och fysiska hälsan då den inverkar 

på individens levnadsvanor. Deras resonemang utgår från att religionen förespråkar att kroppen 
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ska ses som Guds tempel och måste därför vårdas. Detta resonemang stämmer överens med 

våra informanter. 

 

Religionen och samfunden ger riktlinjer för hur man ska leva och förespråkar en sund livsstil, 

vilket kan förebygga ohälsa. I det moderna samhället finns trender som orsakar osunda livsstilar 

vilket kan leda till att vissa individer inte prioriterar sin psykiska och fysiska hälsa. En sådan 

livsstil kan skapa en grogrund för utbrändhet då individen vid ohälsa är mer sårbar inför de 

faktorer som orsakar utbrändhet. Religionen med sitt fokus på kroppens betydelse samt dess 

riktlinjer kring individens livsstil kan erbjuda ett normsystem, vilket enligt Durkheim 

motverkar tendenserna som främjar anomin. För att motverka ett anomiskt tillstånd krävs 

riktlinjer och ramverk som styr individens handlingar och detta tillhandahåller religionen och 

samfundet (Ritzer 2009:81–83). 

 

6.3 Inre trygghet 

I samtliga intervjuer framkommer att informanterna har god självkänsla samt är medvetna om 

och lyhörda gentemot sina känslor. De menar att det är viktigt att lyssna till sitt inre jag och att 

inte fly från sina känslor samt att aktivt handla för sitt eget välmående. Informanterna redogör 

även för att de är medvetna om att man inte kan vara perfekt, att man är mänsklig och att man 

inte kan göra mer än sitt bästa. 

 

I intervjuerna framkommer att informanterna upplever att tron får dem att lyssna mer på sig 

själva. Religiositeten verkar ha gett förutsättningar för att lära känna sitt inre jag och skapa 

kontroll över sina känslor. Arash, Nikita och Emilia beskriver att de genom att be och meditera 

kommer i kontakt med sig själva. De får tillfälle att reflektera över sina tankar och över dagens 

händelser. Emilia beskriver det som följer: 

 

En meditativ livsstil hjälper mig att reflektera över vad som hänt under dagen och att hantera mina 

känslor, det är som ett inre samtal med mig själv och Gud. Under meditationen ser jag till att få tid 

att reflektera över mitt eget välmående och den situation som jag befinner mig i. Vad mår jag bra 

av? Vad mår jag inte bra av? Det handlar om att lära känna sig själv och reflektera över sitt eget 

välmående. /.../ typ varför blev det så? 

 

Detta citat går att koppla till teorin om KASAM och begreppet begriplighet som syftar till att 

individen ska göra omgivningen och skeenden begripliga. I detta fall gör informanterna 
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omvärlden begriplig genom att reflektera över och skapa ordning i känslor och händelser. Detta 

gör att känslor och händelser ter sig mer begripliga, icke kaotiska och mindre oordnade. 

Antonovsky (2005:44) anser att människor som gör händelser i livet begripliga förblir i högre 

utsträckning friska i jämförelse med de individer som lever i en värld som är kaotisk och 

oförklarlig. Detta skulle kunna innebära att den tid som informanterna lägger på att reflektera 

och göra världen begriplig genom bön och meditation verkar som en resurs mot utbrändhet. 

 

Den andra komponenten hanterbarhet i teorin KASAM handlar om att individen har tillgång 

till och möjlighet att utnyttja någon av sina resurser för att hantera diverse situationer 

(Antonovsky 2005:45). Eftersom att informanterna upplever att de genom religiositeten lyssnar 

mer på sig själva och aktivt handlar om de inte mår bra kan religiositeten ses som en resurs 

samt en friskhetsfaktor mot utbrändhet. 

 

Arash berättar att: 

 

Via Gud kommer jag i kontakt med mig själv och det gör att jag känner mig tryggare i mina känslor 

/…/ det handlar om att man ska erkänna att man är rädd och tycka att det är okej. 

 

Detta liknar George, Ellison och Larsons (2002:195) tredje hypotes om att religionen ger 

individen psykosociala resurser som självtillit, självkänsla och kontroll. Samtliga informanter 

uttrycker en acceptans inför sina känslor. Nikita beskriver det som att “/…/ det är en lögn att 

förneka sina känslor”. Tack vare att de känner sig älskade och accepterade av Gud kan de lättare 

acceptera sina känslor, varav detta skapar förutsättningar för en ökad självkänsla och självtillit. 

 

Religionen verkar ge riktlinjer för att man inte kan vara perfekt och att man duger som man är. 

Informanterna berättar att de alltid känner sig älskade av Gud vilket gör att de tycks ha enklare 

att skilja mellan sig själva och sina prestationer. Kim beskriver att “[g]ud älskar dig för den du 

är, för han har skapat dig, du är skapad som Gud vill ha dig”. Nikita beskriver det som “/.../ det 

handlar om att skilja mellan prestation och individ. Vissa ser sig själv utifrån deras prestationer, 

det gör inte jag”. Även Leyla och Arash tycker att man inte ska ha för höga krav på sig själv 

och att man inte ska vara rädd för att misslyckas. 

 

Enligt Arash står det ingenstans i Koranen att man ska sikta mot att bli framgångsrik utan istället 

förespråkar tron att man ska vara en god människa. Han menar att det tar bort en del av 
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prestationsångesten i hans liv. Emilia, Jonas och Nikita upplever att de har högra krav på sig 

själva vilket ibland gör att de känner en obalans mellan krav och resurser. De beskriver vidare 

att Gud alltid älskar dem vilket gör att pressen på dem själva minskar. Detta kan dras paralleller 

till tidigare forskning som menar att individer med höga krav på sig själva löper en ökad risk 

för att bli utbrända (Blom, Johnson & Patching 2011;Dahlin, Joneborg & Runeson 2007). Även 

obalans mellan krav och resurser kan bidra till ökad risk för utbrändhet (Khowaja, Merchant & 

Hirani 2005;Glasberg, Norberg & Söderberg 2007). I ovanstående resonemang beskrivs 

religionen som normskapande och Durkheim skulle beskriva det som att religionen ger riktlinjer 

för individens handlande. Mot bakgrund av att individen har rimliga förväntningar på sig 

motverkar det att hen drabbas av ett anomiskt tillstånd. När individen inte befinner sig i ett 

anomiskt tillstånd är det lättare att hantera påfrestningar som kan leda till utbrändhet. 

 

6.4 Riktlinjer för handlande i svåra situationer 

I intervjuerna framkommer att religionen genom sina normer och värderingar ger riktlinjer för 

hur en ska vara och handla. Hos samtliga informanter påvisas att religionen styr deras sätt att 

vara, tänka och handla i olika situationer. Religionen är bärande i informanternas liv och därför 

tycker de att det är naturligt att vända sig till religionen i jobbiga svåra situationer. I intervjuerna 

framkommer det att informanterna framförallt använder sig utav den privata 

religionsutövningen såsom bön och meditation för att reducera stress. Emellertid söker de sig 

ibland till gudstjänster, samfundsaktiviteter eller till en präst eller en Imam för att få rådgivning 

och stöd i svåra situationer. 

 

Religionen förespråkar en aktiv handlingskraft. Samtliga informanter menar att Gud ständigt 

finns närvarande men att det inte är upp till Gud eller till någon annan att lösa ens problem utan 

man bär själv ett ansvar. Arash beskriver det som “[d]u ska agera och göra något åt din situation 

innan det är för sent”. Nikita säger att “/.../ du ska själv göra något åt situationen. Man ska inte 

vara ett offer”. Ovanstående resonemang kan kopplas till KASAM och begreppet hanterbarhet 

som syftar till att individen inte bör se sig som ett offer vid svåra tider utan istället uppleva att 

individen har tillgång till de resurser som krävs för att agera gentemot dessa motgångar 

(Antonovsky 2005:44). I samtliga intervjuer framkommer att informanterna genom sin 

religiositet sökt stöd och styrka hos Gud, varav detta har verkat som en resurs i svåra situationer. 
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Informanterna använder i synnerhet den privata religionsutövningen såsom bön och meditation 

för att hantera vardagsstressen. Samtliga informanter likställer meditation med bön. De menar 

att bäggedera skapar ett lugn då man i bönen möter Gud, vilket ger en kraft och styrka. Leyla 

upplever att bönen ger henne frid oavsett om hon innan bönen känt sig stressad, orolig eller 

ledsen. I bönen påminns hon om att hon är en del av något större vilket gör att hon kan lyfta 

blicken och inte förblindas av sitt eget problem. I intervjuerna framkommer upplevelsen av att 

stressen försvinner när de ber och att de genom bönen skapar en distans till stressen. Arash 

beskriver att han vid bön känner sig mer förankrad i nuet och i sin egen kropp. Ovanstående 

resonemang kan kopplas till Antonovskys teori om KASAM och begreppet hanterbarhet. 

Begreppet hanterbarhet är applicerbart genom att de aktivt handlar för sitt eget välmående och 

använder resurser såsom bönen och meditationen för att må bättre. 

 

Utöver den privata religionsutövningen vänder sig flera av informanterna till gudstjänster, 

samfundsaktiviteter eller samtalar med en präst eller en Imam för att få rådgivning och stöd. 

Även här kan Antonovskys teori om hanterbarhet vara applicerbar då religiositeten erbjuder 

resurser för att hantera påfrestningar i stressade och svåra situationer. Arash berättar att han 

söker sig till moskén för att få kraft då han upplever den vara betingad med ett lugn. Han 

beskriver det som följande: 

 

/.../ när jag känner mig stressad går jag till moskén. Det ger mig tid att stanna upp och reflektera. I 

moskén kan jag inte ta upp telefonen och börja jobba. Den tiden är till för mig. Jag är med där och 

då. Den yttre världen blir mer avlägsen. 

 

Majoriteten av informanterna har yrken som kan vara svåra att inte ta med sig hem och 

oregelbundna arbetstider. Enligt tidigare forskning är detta faktorer som kan öka risken för 

utbrändhet (Allvin 2006;Blom, Johnson & Patching 2011;Demir, Ulusoy & Ulusoy 2007). Två 

av informanterna har yrken med mänsklig kontakt vilka ställer höga känslomässiga krav. Jonas 

beskriver svårigheten i att inte at med sig jobbet hem när han dagligen möter människor i svåra 

och utsatta situationer. Jonas kommer ofta på sig själv med att gå och grubbla över sina klienters 

situation utanför arbetstid. Även utformningen av det moderna “gränslösa” arbetslivet där 

individen själv bestämmer när, var och hur arbetet ska utföras ökar risken för utbrändhet (Allvin 

2006;Blom, Johnson & Patching 2011). Ett flertal av informanterna upplever att ett besök i 

kyrkan eller moskén är en effektiv metod för att motverka risken för utbrändhet då de måste 

vara förankrade i nuet och släppa arbetet. 
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Hos informanterna fungerar religionen som en vägvisare vars riktlinjer och värderingar 

motverkar ett anomiskt tillstånd. De menar att religiositeten och dess värderingar får en att må 

bra. Kim och Emilia beskriver religionen som en livskompass och som en sfär där de kan hämta 

grundläggande värderingar att röra sig kring. Durkheim menar att anomi enbart uppstår i det 

moderna samhället där religionen inte längre tillhandahåller moralnormer och samhällsenlig 

kontroll (Ritzer 2009:32–35). I det moderna samhället såg han hur religionen fick ett minskat 

inflytande vilket innebar att det traditionella ramverket tappade sin påverkan över människorna 

(ibid). Durkheims tankar om att anomin uppstår i det moderna samhället där religionen har 

tappat sitt inflytande får till viss del stöd i denna studie. Vi som uppsatsförfattare finner att 

religiositeten motverkar ett anomiskt tillstånd hos informanterna, detta trots att samhället 

informanterna lever i är modernt och inte har religiositeten som norm. 

 

I tidigare forskning har slutsatser dragits att religionen enbart har hälsofrämjande effekter på 

platser där religionen utgör en social norm (Vaillant et al. 2007;Ahmadi 2008). Emellertid 

stämmer detta inte överens med vår studie då samtliga informanter upplever att religiositeten 

har en hälsofrämjande effekt för dem. Detta trots att de lever i ett modernt samhälle där 

religionen inte längre utgör en social norm och där religionens sociala och politiska makt har 

minskat. Trots detta anser de att religiositeten hjälper dem i vardagen och genom svåra stunder 

i livet. Jonas och Emilia hävdar att de inte skulle klara av sin vardag om de inte hade sin 

religiösa livsstil och Gud vid sin sida. Emilia beskriver det som “[u]tan min tro hade jag inte 

fixat mitt liv, den håller mig hel”. En förklaring till denna motsägelse skulle kunna vara att 

religionen utgör en social norm i informanternas världsbild och att den därför har en 

hälsofrämjande effekt. Ahmadi (2008:60) menar dock att religionen och dess hälsofrämjande 

effekter beror på hur mycket den betyder för individen. Om religiositeten har stor betydelse och 

tar stor plats i individens liv ökar chanserna för att den ska verka hälsofrämjande för individen 

(ibid). Samtliga informanter beskriver att tron har en stor betydelse i deras liv vilket ökar 

möjligheten för att den ska verka hälsofrämjande för dem. 

 

6.5 Se ljuset i svåra situationer 

Samtliga informanter ser livets svårigheter ur ett större och ljusare perspektiv och något som 

bidrar till personlig utveckling. Informanterna ser en mening med det som sker och de känner 

en tillit till att det kommer att löser sig. I intervjuerna framkommer att informanterna i svåra 

situationer känner tacksamhet över livet och för vad de har. 
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Teorin om KASAM och dess tredje komponent meningsfullhet innebär att livets utmaningar 

måste vara meningsfulla och ha en känslomässig innebörd för att individen ska må bra. 

Människor som försöker hitta en mening med de olyckliga och oförutsägbara händelserna mår 

bättre än de som inte gör det (Antonovsky 2005:46). Vid intervjuerna framkommer att 

informanterna använder sin tro för att förklara olyckliga och oförutsägbara händelser i livet. De 

pratar bland annat om prövningar som en transformerande källa vilken är till för personlig 

utveckling. Emilia beskriver det som följande: 

 

Jag tänker mig att det finns en mening med de svårigheter som uppstår, det finns en mening med allt, 

att man ska hitta bättre lösningar och utvecklas. Att det kommer till mig för att jag behöver det. Det 

är Guds vilja. /.../ vi ska utvecklas genom våra prövningar. 

 

Resonemanget ovan stämmer även överens med KASAMs första komponent begriplighet. 

Komponenten begriplighet innebär att de människor som gör händelser i livet begripliga genom 

att försöka förstå och förklara dem förblir i högre utsträckning friska i jämförelse med individer 

som ser världen som kaotisk och icke förklarlig (Antonovsky 2005:46). Alla informanter vill 

förstå och förklara livets utmaningar med att Gud vill oss väl och därför finns det inget ont i 

prövningarna. En sådan syn skänker dels en förståelse men även meningsfullhet vilket gör 

prövningarna mer hanterbara då de inte ter sig som meningslösa. Nikita säger att “[g]ud älskar 

mig och vill mig väl även när vissa saker i livet känns jävligt jobbiga”. En sådan syn underlättar 

hanteringen av prövningar.  

 

Genom Gud känner individerna att de får stöd av en allsmäktig makt och att det kommer att 

lösa sig. När Arash var allvarligt sjuk upplevde han att Gud fanns med som ett stöd. Han vände 

sig till Gud och bad om hjälp och styrka. Tidigare forskning har konstaterat att individer som 

lägger sin tilltro till att religionen ska hjälpa dem tillfrisknar snabbare än icke religiösa (George, 

Ellison & Larson 2002;Koenig 2009). Denna studie lägger ingen värdering i om religiositeten 

fick honom att tillfriskna snabbare men i Arash fall verkade tron som en resurs vilken hjälpte 

honom genom den svårighet som han mötte. 

 

I tidigare forskning framkommer att samvetet kan belastas då privatlivet påverkas av arbetslivet 

och detta kan öka risken för utbrändhet. Även känslan av att inte leva upp till andras 

förväntningar kan öka risken för utbrändhet (Glasberg, Norberg & Söderberg 2007). Kim 

beskriver det som följande: 
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Ibland kan jag känna mig otillräcklig. Jobbet och familjen vill liksom olika saker och jag hinner inte 

alltid med. Men innerst inne så vet jag att det löser sig. Livets prövningar blir enklare att ta sig 

igenom för jag vet att Gud inte ger oss mer än vad vi klarar av och behöver. 

 

Upplevelsen av obalans mellan krav och resurser är ytterligare en faktor som ökar risken för 

utbrändhet (Khowaja, Merchant & Hirani 2005). Detta skulle kunna stämmer överens med 

situationen som Kim beskriver där hon ibland känner sig otillräcklig i privatlivet och i 

arbetslivet. Hon beskriver att ansvaret för hemmet främst ligger på henne vilket gör att hon 

känner sig otillräcklig i vissa situationer. I och med att Kim har en optimistisk syn på framtiden 

menar tidigare forskning emellertid att det kan motverka risken för utbrändhet (Sapolsky 

2003;Ahmed, Ekman & Arnetz 2005).  

 

7. Diskussion 

I detta kapitel presenteras först en summering av studiens slutsatser. Därefter diskuteras dessa 

mer utförlig i ljuset av tidigare forskning. Kapitlet avslutas med implikationer för praktik och 

fortsatt forskning. 

 

7.1 Summering 

Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för sambandet mellan religiositet och 

utbrändhet samt att undersöka om de resurser religiositeten erbjuder kan motverka utbrändhet. 

För att uppnå̊ syftet formulerades frågeställningarna: 1) Vilka faktorer i religiositeten kan verka 

som en resurs för att motverka utbrändhet? 2) På vilka sätt kan dessa faktorer motverka 

utbrändhet? 

 

För att besvara den första frågeställningen kan religiositeten verkan som en resurs mot 

utbrändhet då den verkar som en källa till socialt kapital, förespråkar att man ska värna om sin 

kropp, ger inre trygghet, ger riktlinjer för handlande i svåra situationer och slutligen att man ser 

ljuset i svåra situationer. Religiositeten kan förebygga utbrändhet då den erbjuder 

skyddsfaktorer. 

 

För att besvara den andra frågeställningen följer nedan ett sammanfattande resonemang över 

denna studies slutsatser för på vilka sätt dessa faktorer kan motverka utbrändhet. Samtliga 
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informanter har ökat sitt sociala kapital genom samfundet. Fler av informanternas närmsta 

vänner är troende och går till samma samfund som de själva. Genom religiositeten känner 

informanterna en stark gemenskap i samfundet. De ser även Gud som en del i deras sociala 

kapital och som en resurs som de kan vända sig till. Samtliga informanter använder sig av det 

sociala kapital som de förvärvat genom religiositeten för att hantera ohälsa och få stöd. Enligt 

tidigare forskning verkar socialt stöd som en viktig resurs för att motverkar utbrändhet 

(Maslach, Schaufeli & Leiter 2001). Mot bakgrund av detta kan det sociala kapitalet som 

förvärvats genom religiositeten verka som en resurs mot utbrändhet för informanterna. 

 

Religiositeten förespråkar även att man ska värna om sin kropp då den är skänkt i förtroende av 

Gud. Att missbruka kroppen likställs med att missbruka Gud. Genom att informanterna har en 

sådan syn på kroppen inverkar religionen på deras levnadsvanor. Denna studie visar att 

religiositeten och dess riktlinjer har en positiv effekt på hälsan. Genom att ta hand om sin fysiska 

hälsa ökar det psykiska välmåendet vilket ger bättre förutsättningar för att hantera faktorer som 

främja utbrändhet. Detta stämmer överens med tidigare forskning vilken konstaterar att 

religiositeten verkar hälsofrämjande då den förespråkar att en ska värna om sin kropp (George, 

Ellison & Larson 2002). 

 

Samtliga informanter upplever att religiositeten och upplevelsen av att vara älskad av Gud 

skapat en inre trygghet med en ökad självkänsla och självtillit. Informanterna upplever att de 

lyssnar mer till sig själva och har en ökad acceptans inför sina känslor. Genom den ökade 

självkänslan och självtilliten är de medvetna om att man inte kan göra mer än sitt bästa och 

strävar efter en balans mellan krav och resurser. De anser att det är okej att inte räcka till och 

flera av informanterna framhäver att man ska skilja mellan individ och prestation. Detta kan 

dras paralleller till tidigare forskning som menar att obalans mellan krav och resurser (Khowaja, 

Merchant & Hirani 2005;Glasberg, Norberg & Söderberg 2007) samt höga personliga krav hos 

individen är faktorer som ökar risken för utbrändhet (Blom, Johnson & Patching 2011;Dahlin, 

Joneberg & Runeson 2007). Genom den ökade självkänslan och självtilliten värnar de mer om 

sitt välmående och löper därmed en mindre risk för att bli utbrända. 

 

Religiositeten ger riktlinjer för handlande i svåra situationer och erbjuder olika typer av stöd. 

Flera av informanterna menar att man ska agera och göra något åt sin situation och de anser att 

man inte ska vara som ett offer i svåra tider. De menar att en kan vända sig till Gud för be om 

hjälp men att man har ett eget ansvar att hantera sin situation. För att hantera sin situation och 
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få stöd använder sig informanterna av bön och meditation samt besöker gudstjänster, 

samfundsaktiviteter eller söker samtalsstöd hos en präst eller Imam. Alla informanter upplever 

att religiositeten verkar hälsofrämjande då den får dem att må bättre. Informanternas 

tillämpning av religiositeten i vardagslivets svårigheter styrks av George, Ellison och Larson 

(2002) sammanställning av tidigare forskning. Författarna menar att religiösa copingstrategier 

(att vända sig till religionen för att hantera problem) har starka hälsofrämjande effekter. 

Samtliga informanter upplever att deras religiositet och vad den tillhandahåller verkar som en 

resurs mot utbrändhet. 

 

Samtliga informanter menar att religiositeten gett dem verktyg för att se på livets svårigheter ur 

ett större och ljusare perspektiv. Informanterna ser en mening i livets svårigheter och har en 

tillit till att det kommer att lösa sig. Flera av informanterna ser svårigheter som något som bidrar 

till personlig utveckling. Religionen har en syn på prövningar som något naturligt och via detta 

synsätt hjälper religiositet individen att göra händelserna meningsfulla och begripliga. 

 

7.2 Avslutande diskussion 

Tidigare forskning har konstaterat att individer med stark religiös tro har hälsofördelar i 

jämförelse med individer med svagare religiös tro eller ingen religiös tro alls (Ahmadi 

2008;George, Ellison & Larson 2002;Koenig 2009). Deltagande i en religiös verksamhet en 

gång i veckan eller mer resulterar i att en lever längre, drabbas av färre sjukdomar och 

tillfrisknar snabbare vid sjukdom (George, Ellison & Larson 2002). Även i denna studie har det 

påvisats att religiositeten har hälsofrämjande effekter på studiens informanter. Informanterna 

använder sig av sin religiositet för att hantera vardagens påfrestningar och för att göra dessa 

begripliga. Samtliga informanter upplever att religiositeten är hälsofrämjande för dem både i 

arbetslivet och på det personliga planet. 

 

Denna uppsats utgår från att utbrändhet orsakas av både personliga- och arbetsrelaterade 

faktorer och vi som uppsatsförfattare har funnit att våra informanter utsätts för bäggedera. I 

föregående kapitel ”Religionen som en resurs för individen” har följande arbetsrelaterade 

faktorer som främjar utbrändhet identifierats hos informanterna: hög arbetsbelastning, obalans 

mellan krav och resurser, yrken som kräver mänsklig kontakt, oregelbundna arbetstider och 

slutligen ett gränslöst arbete där individen själv bestämmer när, var och hur arbetet ska utföras. 

De identifierade personrelaterade faktorerna som främjar utbrändhet är: ansvar för barn och 
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hushåll, känslan av att inte räcka till, högt ställda personliga mål samt hög personlig ambition 

och motivation. 

 

Som tidigare nämnts har majoriteten av våra informanter oregelbundna arbetstider och yrken 

som är svåra att inte ta med sig hem. I det moderna samhället där det “gränslösa arbetslivet” 

ökar i omfattning har individen diffusa skiljelinjer mellan arbete och fritid. Även riktlinjerna 

för vad som klassas som arbete respektive fritid är vaga. I det traditionella samhället å andra 

sidan hade religionen ett större inflytande vilket skapade en tydlig gränsdragning mellan det 

heliga och profana samt mellan vila och arbete. I det moderna samhället är denna gränsdragning 

mellan arbete och fritid inte lika tydlig då teknologin har utvecklats och arbetet har ändrat sin 

karaktär. Våra informanter anser att det är viktigt att ta hand om sig själva och är därför noga 

med att sätta gränser mellan arbete och fritid. De upplever att ett besök i det religiösa samfundet 

eller en stund av privat religionsutövande kan hjälpa en att vara förankrad i nuet och släppa 

arbetet. Religionen har därmed verkat som en resurs och hjälpt informanterna att etablera 

gränser mellan arbete och fritid. 

 

Trots att informanterna dagligen utsätts för riskfaktorer upplever ingen av informanterna att de 

är nära att bli utbrända och de säger själva att det beror på deras religiositet. Tidigare forskning 

visar att ett positivt samband mellan psykisk hälsa och religiositet enbart är möjligt om 

religiositeten verkar som en social norm i samhället (Vaillant et al. 2007;Ahmadi 2008). Detta 

går dock emot denna studies slutsats. En förklaring till att religiositeten verkar hälsofrämjande 

för våra informanter kan vara att den utgör en stor del i deras kontext och att den betyder mycket 

för dem. Detta stämmer överens med Koenig (2009) och Ahmadi (2008) som menar att 

religionens påverkan på hälsan hänger samman med hur mycket den betyder för individen. I 

denna studie anser informanterna att religionen har en stor betydelse för dem i deras liv. 

 

Tidigare forskning har kommit fram till att det generellt finns fyra hälsofrämjande faktorer i 

religionen: (1.) den offentliga delaktigheten, (2.) religiösa copingstrategier, (3) privata religiösa 

praktiker och slutligen (4.) att tillhöra stora religiösa grupper (George, Ellison & Larson 2002). 

George, Ellison och Larson (2002:191) anser att offentlig delaktighet och copingstrategier har 

de starkaste hälsofrämjande effekterna. Emellertid får detta resonemang inte fullt stöd i vår 

studie då informanterna upplever att den offentliga delaktigheten är sekundär. Informanterna 

anser att den privata religionsutövningen och religiösa copingstrategier har störst påverkan på 

dem och deras hälsa. Orsaken till denna olikhet skulle kunna vara att George, Ellison och 
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Larsons (2002) artikel enbart bygger på amerikansk forskning, vars land inte anses vara lika 

sekulariserat som Sverige. I USA är det vanligare att gå till de traditionella kyrko-orienterade 

samfunden medan det i Sverige är vanligare att använda sig av den privata religionsutövningen 

(Ahmadi 2008;Thurfjell 2015). Orsaken till att den privata religionsutövningen är primär i 

Sverige kan vara att individen kan utforma religionen och religiositeten såsom hen önskar. I 

Sverige finns fortfarande en religiös tro, även om den tycks ha ändrat karaktär då den förr var 

mer traditionell och kyrko-orienterad (Ahmadi 2008;Thurfjell 2015). 

 

Vår studie styrker George, Ellison och Larsons (2002) fyra hypoteser om varför religionen har 

en positiv påverkan på hälsan. Författarnas första hypotes utgår ifrån att religionen påverkar 

individens levnadsvanor. Den andra menar att religionen erbjuder ett socialt stöd (George, 

Ellison & Larson 2002:194–195). Den tredje hypotesen utgår ifrån att religionen ger individen 

psykosociala resurser som självtillit, självkänsla och kontroll (George, Ellison & Larson 

2002:195). Den fjärde och sista hypotesen är kopplad till Antonovskys teori om KASAM och 

syftar till att religionen bidrar till att forma hur individerna ser på och hanterar händelser som 

inträffar i deras liv och omvärld (George, Ellison & Larson 2002:195–196). Samtliga fyra 

hypoteser återfinns i denna studie. I vår studie har emellertid en femte hypotes identifierats i 

vilken religiositeten tillhandahåller praktiska tillvägagångssätt för att reducera stress och 

hantera vardagslivets svårigheter. Dessa praktiska tillvägagångssätten är att meditera, be, 

besöka gudstjänster och samfundsaktiviter samt söka samtalsstöd hos en präst eller en Imam. 

De resurser som religiositeten erbjuder verkar hälsofrämjande och reducerar risken för att bli 

utbränd hos samtliga av våra informanter. 

 

Avslutningsvis är religiositeten en livsstil för våra informanter och den har en stor betydelse för 

dem i deras vardag. Dagligen använder de sig av religiositeten för att hantera vardagens och 

livets svårigheter. För att återknyta till uppsatsens namn och Jonas citat “[u]tan min tro hade 

jag inte fixat mitt liv, den håller mig hel” verkar religiositeten som en resurs för individen då 

den erbjuder skyddsfaktorer mot utbrändhet. 

 

7.3 Implikationer för praktik och forskning 

Bristen på tidigare forskning om korrelationen mellan utbrändhet och religiositet gör denna 

studie relevant. Vi som uppsatsförfattare anser att det behövs forskas ytterligare i området för 

att få en ökad förståelse för sambandet. Denna studie ger lärdom om vilka faktorer i 
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religiositeten som kan motverka utbrändhet. Utifrån studiens resultat och tidigare forskning bör 

det i praktiken vara mer attraktivt att anställa aktivt religiösa individer än vad det är idag, då 

religiositet bevisligen är hälsofrämjande och kan verka som en resurs mot utbrändhet. För 

fortsatt forskning vore det intressant att studera hur andra världsreligioner och livsåskådningar 

påverkar hälsan då tidigare forskning kritiseras för att i stor utsträckning vara influerad av 

kristendomen. Slutligen vore det intressant att studera religiositetens negativa hälsoeffekter, 

detta för att få en öka förståelsen för religiositetens påverkan på hälsan. 
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9. Bilaga 

9.1 Intervjuguide 

 

Inledningsfrågor 
- Vad jobbar du med? 

- Är du uppväxt i en religiös familj? Om: nej - varför blev du religiös?  

- Hur ofta besöker du en gudstjänst/mässa? 

- Är du idag/har varit aktiv i samfundsaktiviteter? Vilken/vilka? 

 

TEMA 1: Religiositet  

Skulle du med egna ord kunna beskriva hur religiositeten påverkar ditt 

arbetsliv/din stresstålighet. 

 

Hur kommer din religiositet till uttryck i vardagen?  

På arbetet? I privatlivet? (Hur påverkar religionen ditt beteende?) 

 

Hur viktigt är religionsutövandet för dig i vardagslivet? Exempelvis: bön, 

gudstjänst/besöka kyrkan/moskén, läsning av bibeln/koranen. 

 

Försök att beskriva den sinnesstämning/känsla som du får när befinner dig i 

kyrkan/moskén eller när du ber. I vilka situationer vänder du dig till bibeln/koranen? 

 

 

TEMA 2: Utbrändhet  

Vad gör du när du känner dig stressad?   
Har du någon gång känt dig otillräcklig i ditt arbetsliv? Om ja: varför. Om nej: varför. 

Vad tror du att det beror på? 

Känner du dig ofta stressad? Varför?  
 

Reflekterar du mycket över ditt eget välmående? Om du känner att du inte mår så bra, 

lyssnar du då? 
 

Kan du vända dig till religionen när du känner dig stressad/otillräcklig/eller inte 

mår bra? På vilket sätt?  

Kan du vända dig till kyrkan/församlingen/präst/imam/annan 

församlingsmedlem/GUD/ALLAH? Be en bön? Tagit en meditativ stund?  

Har du någon gång sökt regelbundet samtalsstöd hos präst/imam? 
 

Om det är något som är jobbigt i livet, finns det någon du kan vända dig till i ditt 

samfund? Vad är det för typ av hjälp är du kan be om eller få tillgång till? 

När du stöter på motgångar i livet, kan religionen hjälpa dig då? Om ja: på vilket sätt?  
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På vilket sätt skulle du säga att religionen verkar som en resurs för dig/för andra? 

 

 

 

TEMA 3: Känsla av mening och sammanhang 

Upplever du att livet har en mening?/Vad är meningen med livet för dig?  

 

Har du någon livsfilosofi som du lever efter?  
Härstammar den från religionen eller från annat håll? Hur följer du denna livsfilosofi i 

praktiken?  
 

Inom vilka dimensioner påverkar religionen ditt liv? (exempelvis: fritiden, jobb, 

sociala)  
 

Hur ser din relation ut till församlingen?  

Umgänget i församlingen/aktiviteter i församlingen? 

Har du vänner från församlingen som du umgås med privat? Är många av dina vänner 

religiösa?  
 

Försök att med egna ord att beskriva vilken funktion samfundsaktiviteter har för 

dig. 

 

 

Avslutande frågor 

Vilka är fördelarna med att vara religiös enligt dig?  
 

Tror du att religiositeten kan vara en resurs som motverkar utbrändhet/icke 

välmående? I så fall på vilket sätt? 


