


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det vi går igenom nu borde egentligen inte betraktas som en sjukdom – utan som ett slags 

klokskap som vi får”. 

Alexander Perski.



 

Sammanfattning 

Vissa personer som återhämtat sig från utmattningssyndrom uppger att deras tillvaro känns mer 

meningsfull efter sjukdomen än före, trots kvarvarande symtom och svårigheter. Denna 

upplevelse av ökad meningsfullhet har kopplats till känsla av sammanhang, KASAM.                    

Forskningsfrågan har varit om individer med utmattningssyndrom vid insjuknandet har en svag 

KASAM och om det sker en generell ökning mot ett högre KASAM värde under 

återhämtningsprocessen. I en tvärsnittsstudie samlades data om KASAM värde in via KASAM 

29 formuläret. Deltagarna i studien var 58 kvinnor diagnostiserade med utmattningssyndrom. 

Dessa delades in i tre grupper utifrån hur långt de kommit i sin återhämtningsprocess. En envägs 

oberoende variansanalys påvisade inga skillnader mellan gruppernas KASAM värde. Alltså 

kunde en generell ökning av KASAM värdet under återhämtning vid utmattningssyndrom inte 

konstateras. Studiens slutsatser pekar på att longitudinella studier, i kombination med kvalitativa 

ansatser, skulle kunna ge ett tydligare svar på forskningsfrågan. 

 Nyckelord: känsla av sammanhang, utmattningssyndrom, psykisk ohälsa, återhämtning  

  



 

Abstract 

Some people who recovered from exhaustion disorder report that their lives feel more 

meaningful after the disease than before, despite residual symptoms and difficulties. This 

experience of increased meaningfulness has been linked to sense of coherence, SOC. The 

research question was whether individuals with exhaustion disorder at onset has a weak SOC, 

and if there is a general increase towards a higher SOC value during the recovery process. In a 

cross-sectional study, data were gathered on the SOC value via the SOC 29 form. Study 

participants were 58 women diagnosed with exhaustion disorder. These were divided into three 

groups based on how far they had come in their recovery process. A one-way independent 

analysis of variance revealed no differences between the groups SOC value. Therefore a general 

increase in SOC value during recovery from exhaustion disorder could not be stated. The 

conclusions of the study suggests that longitudinal studies, combined with qualitative 

approaches, could provide a clearer answer to the research question.  

 Keywords: sense of coherence, exhaustion disorder, mental illness, recovery 
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 Ett frekvent diskuterat ämne i Sverige idag är stressrelaterad ohälsa och i diskussionen 

hörs uttryck som utbränd, utmattningsdepression, ”gå in i väggen” och utmattningssyndrom 

(Friberg, 2006). Författarens intresse för ämnet grundar sig dels på egen erfarenhet och dels på 

den nytta ökad kunskap i ämnet kan innebära för de drabbade. Utmattningssyndrom är en av de 

svåraste former av stressrelaterad ohälsa en människa kan uppleva, med omfattande svårigheter 

och lidande för den drabbade som följd. Ofta behövs långa sjukskrivningar. Trots svårigheterna 

kommer många tillbaka till en fungerande vardag igen (Bengtsson, 2003; Grahn & Ottosson, 

2010; Perski, 2006). Det finns beskrivningar av att livet upplevs som mer meningsfullt efter att 

individen gått igenom det trauma som utmattningssyndromet utgör (Adevi, 2012; Bengtsson, 

2003). Författaren tycker sig se ett mönster av att personer med erfarenhet av 

utmattningssyndrom talar om att livet blivit mer meningsfullt efter sjukdomen och det är denna 

erfarenhet som studeras i detta arbete. Funderingar kring utmattningssyndrom och 

meningsfullhet har riktat fokuset mot det salutogena perspektivet och KASAM begreppet. Det 

salutogena perspektivet betonar just resurser och friskfaktorer, där en känsla av sammanhang, 

KASAM, är avgörande för upplevelse av hälsa. Meningsfullhet är den viktigaste faktorn i att ha 

en känsla av sammanhang och alltså central i KASAM begreppet (Antonovsky, 2005). Ämnet är 

intressant att undersöka av flera skäl. Med hänseende till den innebörd vi lägger i begreppet 

utmattningssyndrom i Sverige, finns begränsat med forskning. Forskning på utmattningssyndrom 

kopplat till salutogena faktorer i miljön har gjorts (Adevi, 2012). Vad författaren känner till har 

ingen studie gjorts som undersöker en generell förändring av KASAM värdet hos personer med 

utmattningssyndrom under återhämtningsprocessen. Är det generellt så att KASAM värdet ökar 

ju länge i sin återhämtning individen kommer? Vilka faktorer har i så fall bidragit till ökningen? 

Vidare forskning på dessa faktorer skulle kunna ligga till grund för metoder som kan stimulera 
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och stärka dessa faktorer hos individer med utmattningssyndrom. Det i sin tur skulle kunna 

resultera i minskat lidande och sänkta kostnader på individen samhällsnivå. Ohälsa till följd av 

svår stress är och förblir ett högrelevant ämne. 

Bakgrund 

 De begrepp som ofta används för att beskriva svår stressrelaterad ohälsa är utbrändhet, 

utmattningsdepression och utmattningssyndrom. Nedan i texten följer först definitioner och en 

teoretisk bakgrund kring vart och ett av dessa begrepp. Studiens utgångspunkt är att det är viktigt 

att skilja dessa begrepp åt. Vidare kommer centrala begrepp rörande känsla av sammanhang, 

KASAM, att förklaras.  

Definitioner 

 Gemensamt för alla begrepp som används i detta arbete, är att de är relaterade till stress. 

 Stress. Stress är ett mångtydigt begrepp och olika forskare använder sig av olika 

definitioner. Perski (2006) ger en definiton genom att konstatera att stress är, ”ett tillstånd i vilket 

organismens balans mellan resurser och belastningar rubbas” (s. 41). En definition av skadlig 

stress kan vara, att de faktiska och upplevda kraven hos individen och i individens omgivning, 

överstiger de faktiska och upplevda resurserna hos individen (Almén, 2007). Gemensamt för 

utbrändhet, utmattningsdepression och utmattningssyndrom är att den drabbade under en längre 

tid befunnit sig under stress utan tillräcklig återhämtning (Åsberg et al., 2010).  

 Utbrändhet. I vardagligt tal används begreppet utbrändhet om allt från upplevelsen av 

att vara trött, till att syfta på en svår stress- och kris reaktion. Inom forskningen finns idag ingen 

entydig, allmänt accepterad definition av begreppet utbrändhet (Bragée, 2010; Grossi, 2004). De 

flesta definitioner som rör utbrändhet tar dock sin ansats i att det rör sig om ett tillstånd, som är 

ett resultat av arbetsrelaterad stress (Almén, 2007). Den mest kända definitionen av utbrändhet 
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kommer från Christina Maslach. Maslachs forskning på fenomenet utbrändhet har resulterat i en 

definition som innehåller tre dimensioner, de så kallade utbrändhetsdimensionerna. Enligt 

Maslach och Leiter (1999) är de följande: 

 Utmattning. En utbränd person känner sig utmattad, fysiskt och emotionellt. Han eller 

hon har en känsla av att vara utsugen, förbrukad och har svårigheter med att varva ner 

eller återhämta sig. 

 Cynism. En utbränd person känner sig cynisk och kall. Han eller hon känner sig likgiltig 

och engagerar sig så lite som möjligt i sitt arbete. Den utbrände distanserar sig från sitt 

arbete och människorna där. 

 Otillräcklighet. En utbränd person har en känsla av nedsatt personlig prestation. Han eller 

hon upplever sig otillräcklig i förhållande till sitt arbete, medarbetare och klienter eller 

kunder. Personen tappar tilltron till sin förmåga att tillföra något av betydelse. 

Enligt Maslach och Leiter (1999) uppkommer utbrändhet huvudsakligen på grund av en 

ogynnsam arbetsmiljö.  

Det ska betonas att utbrändhet inte är en sjukdom. Åsberg, Wahlberg, Wiklander och 

Nygren (2011) lyfter upp att utbrändhet främst ska betraktas som ett arbetspsykologiskt begrepp 

och inte som en diagnos. Trots det kan patienter som drabbas av svår stressrelaterad ohälsa, få 

höra från sin läkare att de blivit utbrända som en förklaring till ohälsotillståndet. Detta kan av 

patienten uppfattas som en diagnos, men ordet utbrändhet är snarare en metafor för att beskriva 

upplevelsen av ett tillstånd orskad av långvarig stress (Almén, 2007; Grossi, 2004).  

Många forskare ser expansionen av utbrändhetsbegreppet som ett problem. Till exempel 

har  Schaufeli & Enzmann (1998) sammanställt de symptom som i forskningen kommit att 

förknippas med utbrändhet. Dessa är 132 till antalet. Grossi (2004) pekar på att detta inte är 
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orimligt med tanke på att långvarig stress kan påverka i så gott som alla system och funktioner i 

vår kropp. Å andra sidan väcker detta, att utbrändhet har kommit att inkludera så mycket, frågan 

om begreppets giltighet. Bristen på konsensus och avsaknad av tydliga avgränsningar gällande 

vad utbrändhet egentligen är, har väckt kritik. Vissa kritiker hävdar att begreppet utbrändhet och 

användandet av det, inte baseras på vetenskaplighet (Almén, 2007). 

 Utmattningsdepression. I slutet av 1990-talet och in på det nya milleniet kom den 

stressrelaterade ohälsan i Sverige att öka kraftigt (Glise, 2007). Personer som aldrig tidigare varit 

i kontakt med psykiatrin rasade samman. De uppvisade symtom som total utmattning, 

sömnstörningar, kognitiva störningar, ångest, depressivitet, värkproblematik, hormonella 

störningar med mera. De beskrev sig själva som ”helt slut” och långa sjukskrivningar blev 

nödvändiga (Grahn & Ottosson, 2010; Lundberg, 2011). Patienterna uppvisade symtom som på 

många sätt liknade symtomen vi egentlig depression. Till en början drogs slutsatsen att det var 

just en form av depression det rörde sig om. Därför diagnostiserades fallen ofta som depression, 

ibland med förtydligandet utmattningsdepression, då just utmattning verkade vara det 

dominerande symtomet. Klinisk erfarenhet kom dock att visa att det inte bara rörde sig om en 

viss typ av depression. Antidepressiva mediciner visade sig ha god effekt på de depressiva 

symtomen och depressionen var ofta relativt snabbt övergående. Däremot kvarstod 

kärnsymtomen som utmattning och extrem trötthet, kognitiva störningarna, sömnstörningar och 

ökad stresskänslighet. Det stod klart att det fanns ett behov att utreda vilken typ av 

sjukdomsbilder som var relevanta då lämpliga diagnosverktyg saknades (Lundberg, 2011; 

Åsberg, et al., 2011).   

 Utmattningssyndrom. Socialstyrelsen tillsatte en utredning och 2003 introducerades 

beteckningen utmattningssyndrom. Det som i Sverige benämns som utmattningssyndrom, 
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betecknas i internationell forskning ibland som clinical burnout eller severe burnout (Åsberg et 

al., 2011). Då utmattningssyndromet  många gånger uppkommer samtidigt med depression, 

inryms utmattningssyndromet internationellt ofta inom gruppen depressioner (Åsberg et al., 

2010). 

Vad utmärker då utmattningssyndromet? (För mer utförlig beskrivning, se diagnoskriterierna 

för utmattningssyndrom i Bilaga 1). För att diagnosen utmattningssyndrom ska ställas, ska minst 

fyra av följande symtom ha upplevts så gott som varje dag i minst två veckors tid: 

 Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet. Trötthet som inte kan vilas bort. 

 Kognitiva svårigheter med minne eller koncentration. 

 Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress. 

 Känslomässig labilitet eller irritabilitet. 

 Sömnstörning. 

 Fysiska symtom, till exempel mag- och tarm besvär, värk och muskelspänning, 

bröstsmärtor, hjärtklappning, yrsel och synrubbningar. Det är vanligt med en kraftigt 

ökad känslighet för ljud och ljus.  

 Symtomen ovan ska kunna kopplas till en eller flera stressorer (Grossi, 2004). En stressor 

är en ”påfrestning som framkallar de kroppsliga och psykiska reaktioner som sammanfattas i 

benämningen stress” (NE, 2013). Vid utmattningssyndrom behöver inte stressorerna ha någon 

direkt koppling till arbetsförhållandena. Dock upplever många drabbade, att situationen på 

arbetsplatsen kan kopplas till sjukdomen (Socialstyrelsen, 2003).  

Val av definition. 

Denna studie utgår från begreppet utmattningssyndrom. Avsikten med studien är att 

undersöka aspekter av den svåra stressrelaterade psykiska ohälsa som drabbat många i Sverige 
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sedan slutet av 1990-talet och som lett till långa sjukskrivningar. Spelar det någon roll vilka 

begrepp som används när stressrealterad ohälsa diskuteras? Det är sant att utbrändhet, 

utmattningsdepression och utmattningssyndrom till viss del verkar spegla samma fenomen 

(Grossi, 2004). Visst finns likheter, men författaren menar att skillnaderna är så pass stora, att 

begreppen bör skiljas åt. 

 Det behöver inte råda något motsatsförhållande mellan begreppen utmattningsdepression 

och utmattningssyndrom. Som konstaterats tillstöter ofta egentlig depression vid 

utmattningssyndrom. Dominerar inslagen av depression i tillståndet, får denna sjukdom utgöra 

huvuddiagnosen med utmattning som tillägg. Alltså depression med utmattningssyndrom 

(utmattningsdepression). Utmattningsdepressionen kan sedan gå över i ett utmattningssyndrom, 

när och om depressionen blir framgångsrikt behandlad (Åsberg et al., 2011).  

Flera forskare betonar vikten av att skilja på utbrändhet och utmattningssyndrom 

(Lundberg, 2011; Socialstyrelsen, 2003; Åsberg, et al., 2011). Av flera skäl väljs begreppet 

utbrändhet bort som beteckning på det som ska undersökas i denna studie. Utbrändhet en metafor 

för en upplevelse, inte en sjukdomsdiagnos (Socialstyrelsen, 2003; Åsberg, et al., 2011). För 

utmattningssyndrom finns tydliga utarbetade diagnoskriterier. De individer som författaren vill 

ha med i denna studie har verkligen varit svårt sjuka.  

Det starkast skälet till att inte använda begreppet utbrändhet, är att erfarenheten visar att 

merparten av de patienter som söker för svår stressrelaterad utmattning, på inga sätt är cyniska 

och distanserade i förhållande till sitt arbete. Tvärtom känner dess individer ett djupt 

engagemang i sitt arbete, även om inga krafter finns till att utföra det (Åsberg et al., 2011). Just 

cynism och distanserande till arbetet är en av de tre utbrändhetsdimensioner som utgör själva 



7 

definitionen av utbrändhet (Maslach, 1999). Mitt val av definition faller därför på begreppet 

utmattningssyndrom. 

Utmattningssyndromets omfattning 

 Det är problematiskt att få ett samlat grepp om omfattningen av utmattningssyndrom i 

samhället. År 2008 sjukskrevs cirka 34 000 personer för någon form av stressreaktion. Av dessa 

sjukskrevs 90 procent under den sammanfattande diagnosen F43, Anpassningsstörningar och 

svår stress, enligt ICD-10-SE. Hur många personer med utmattningssyndrom som dolde sig i 

dessa siffror kan ingen säga säkert, då F43 innefattar allt från lätta till mycket svåra 

stresstillstånd. Bara 100 av dessa personer sjukskrevs uttryckligen för utmattningssyndrom 

(Ohlin, 2008). Sedan 2008 ställer Socialstyrelsen krav på att stressreaktioner ska diagnostiseras 

mer noggrant och den sammanfattande diagnosen F43 Anpassningsstörningar och svår stress, ska 

inte användas. Detta för att undvika sjukskrivningar baserade på ofullständig diagnostik. Istället 

ska läkaren välja mellan följande: 

 F43.0 Akut stressreaktion. 

 F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom. 

 F43.2 Anpassningsstörning.  

 F43.8 Utmattningssyndrom. 

 F43.9 Stressreaktion/Krisreaktion. 

 Dessa olika tillstånd av stress har mycket olika symtombild och förlopp. De kräver olika 

behandling, rehabilitering och sjukskrivning. Till exempel är F43.2 Anpassningsstörning ett 

tillstånd som innebär att arbetsförmågan inte alls eller endast obetydligt är nedsatt. 

Utmattningssyndromet däremot innebär allvarliga psykiska och fysiska begränsningar och 

inträder ofta akut med en komplex symtombild. Arbetsförmågan är ofta helt nedsatt under lång 
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tid. Tillståndens olikheter gör det angeläget att skilja dem åt (Ohlin, 2008; Socialstyrelsen, 2008; 

Åsberg, et al., 2011). 

 Enligt statistik från Försäkringskassan var 12 241 personer sjukskrivna under den 

sammanfattande diagnoskategorin F43 Anpassningsstörning och svår stress, under det andra 

kvartalet 2012 (Försäkringskassan, 2012). Bara totalt under 200 pågående fall för F43.8, alltså 

utmattningssyndrom, fanns registrerade per den 30:e juni 2012. Diagnoser registreras hos 

Försäkringskassan endast i början på sjukfallet. Förändringar av diagnosen under ett sjukfall 

registreras inte (M. Kubinen, personlig kommunikation, 27 december 2012). Tyvärr säger dessa 

siffror inte så mycket om i vilken omfattning utmattningssyndrom förekommer i samhället. Det 

säger egentligen bara hur många som vid en given tidpunkt har en pågående sjukperiod hos 

Försäkringskassan. Ändrade sjukskrivningsregler har gjort att personer med utmattningssyndrom 

i många fall nu är hänvisade till Arbetsförmedlingen och andra myndigheter, istället för 

Försäkringskassan. Detta är en av förklaringarna till att registrerade fall hos Försäkringskassan 

har minskat de senaste åren (Åsberg, 2011). Att få en klar bild av utmatningssyndromet 

omfattning är svårt.   

 Professionella inom stressrehabilitering varnar för att en ny våg av stressrelaterad psykisk 

ohälsa är på väg. Denna våg gäller främst unga människor som kämpar för att få och behålla en 

plats på en hård arbetsmarknad (Åsberg, 2011). 

Utmattningssyndromets förlopp 

 Insjuknande i utmattningssyndrom sker alltid under lång tid. Det typiska förloppet brukar 

delas in i tre faser, prodromalfasen (också kallad förebådande fas), akutfasen och 

återhämtningsfasen (Åsberg, et al., 2010).  
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 Prodromalfasen 

  Det är vanligt att en person som slutligen insjuknar, under långt tid, ibland i flera år, har 

befunnit sig i med gradvis ökande symtom. Ofta har personen tagit flera läkarkontakter för 

problem med sömn, mag- och tarm besvär, värk med mera. Den drabbade känner sig lättirriterad 

och orolig. Trots hälsoproblemen fortsätter personen att presterat enligt sina egna och andras 

förväntningar. När kroppen signalerar att något är fel och prestationsförmågan successivt 

sjunker, svarar många med att arbeta allt hårdare. Skam och skuldkänslor är vanliga, likaså kan 

social fobi förekomma. Nedstämdhet och depressiva symtom uppkommer. Fritidsintressen, 

relationer, motion och egna behov åsidosätts. Koncentrations och minnesstörningar blir mer och 

mer påtagliga (Grahn & Ottosson, 2010; Glise & Björkman, 2004; Grossi, 2004; Perski, 2006). 

 Akutfasen 

 För många kulminerar denna nedåtgående process med ett brutalt och plötsligt 

insjuknande. Personen når akutfasen. Detta sammanbrott kan av en del upplevas som att 

kroppens fysiska och psykiska system kollapsar och de kroppsliga och kognitiva symtomen är 

alarmerande. Akuta svårigheter att lokalisera sig, tillfällig afasiliknande oförmåga och plötsliga 

minnesstörningar har fått många patienter att dra slutsatsen att de drabbats av demens. Personen 

blir ofta väldigt ljud och ljus känslig. Ingen viljeakt i världen kan frammana ny energi. Ofta 

fyller patienten samtidigt kriterierna för egentlig depression eller ångestsyndrom (Grahn & 

Ottosson, 2010; Glise & Björkman, 2004; Grossi, 2004; Perski, 2006; Åsberg, et al., 2010. 

 Återhämtningsfasen 

 Återhämtning från utmattningssyndromet tenderar att ta lång tid och tillståndet är 

svårbehandlat. Sjukskrivningar på flera år kan behövas. Personen befinner sig i svår kris och är 

oftast helt arbetsoförmögen. Kravlös vila är ett måste. Många gånger inser inte den drabbade 
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detta själv, då sjukdomsinsikten är låg. Patienten kan ofta inte själv göra kopplingen mellan 

utmattningstillståndet och långvarig stressexponering. Inte sällan har den drabbade en orealistisk 

förhoppning om att snabbt bli bra igen (Glise & Björkman, 2004).  Ofta kan symtomen klinga 

av, men tröttheten, de kognitiva störningarna och stresskänsligheten kan medföra långvarigt 

nedsatt arbetsförmåga (Åsberg, et al., 2011). Trots det kommer många tillbaka till arbetslivet 

igen, men inte alltid på heltid (Grossi, 2004).  

 Tillräcklig vetenskaplig evidens för att uttala sig om effekten av rehabilitering vid 

utmattningssyndrom, finns idag inte tillgänglig. Dock finns hopp om att denna evidens snart ska 

var tillgänglig, då antalet publicerade forskningsrapporter i ämnet ökat sedan 1990-talet (Åsberg, 

et al., 2011).  I en av statens offentliga utredningar, SOU, har ett tillsatt rehabiliteringsråd 

kommit fram till koncensus om behandlingsprinciper vid utmattningssyndrom. 

Rekommendationen är att behandlingen vid utmattningssyndrom ska var multimodal, alltså flera 

behandlare från olika professioner ska vara involverade. Den bör innefatta kontakt med 

arbetsplatsen, stressreduktion, gruppsamtal och hjälp med livsstilsförändring (SOU:2011:15;, 

2011). Perski (2006) betonar att återhämntning och rehabilitering måste få ta tid.  

Utmattningssyndromets orsaker 

 Forskare som intresserat sig för utmattningssyndrom har främst tittat på två ”huvudlinjer” 

som förklaringar till att utmattningssyndrom uppstår. Dels är det individfaktorer och dels 

arbetsmiljöfaktorer. Ett stort antal studier pekar mot att det är arbetsmiljöfaktorer som spelar 

huvudrollen i utvecklande av utmattningssyndrom (Lundberg, 2011). 

 Individfaktorer. Vad gäller individfaktorer, så finns det ett tydligt samband mellan 

utmattningssyndrom och prestationsbaserad självkänsla (Hallsten, Bellaagh, & Gustavsson, 

2002). Prestationsbaserad självkänsla kan förklaras med att en individ bedömer sitt värde som 
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människa utifrån sina prestationer. En sådan person skjuter de egna behoven åt sidan till förmån 

för omgivningens behov. Han eller hon är engagerad, tillmötesgående, duktig och vill hela tiden 

prestera. I svåra situationer backar en sådan individ inte, utan anstränger sig än hårdare. Att en 

persons grundläggande självkänsla är låg och den prestationsbaserade självkänslan hög, innebär 

en ökad risk för utmattningstillstånd (Lundberg, 2011; Perski, 2006). Fler kvinnor än män 

drabbas av utmattningssyndrom. Varför det är så kan inte sägas med säkerhet. En 

förklaringsorsak kan vara att kvinnor som grupp har en totalt större arbetsbelastning än män. 

Kvinnor utsätts också i högre utsträckning för skadlig arbetsstress, i form av höga krav, låg 

kontroll och dålig ekonomisk ersättning i förhållande till prestation (Perski, 2006).  

För män som utvecklar utmattningssyndrom tycks det som benämns typ A 

beteendemönster vara en faktor att räkna med (Perski, 2006). Uppvisande av typ A 

beteendemönster har beskrivits som, ”att ha bråttom även om situationen inte kräver det. Det 

handlar om en form av kronisk aktivitet, rastlöshet och uppvarvning där framåtskridande alltid 

eftersträvas, ibland oavsett vad målet är” (Almén, 2007, s. 264). Låg grundläggande självkänsla 

anses ligga bakom typ A beteendemönster (Almén, 2007; Perski, 2006).  

 Arbetsmiljöfaktorer. Lundberg (2011) konstaterar träffande; ”Ingen blir utbränd i ett 

vakuum” (s. 64). Stresstillstånd som utbrändhet och utmattningssyndrom beror inte bara på inre 

stressorer, utan också på yttre. Som konstaterades tidigare pekar den vetenskapliga evidensen 

mot att arbetsmiljöfaktorer spelar den största rollen vid utvecklande av stressrelaterad ohälsa som 

utbrändhet och utmattningssyndrom (Lundberg, 2011). Hallsten med kolleger (2002) fann att 

bland personer som upplevt organisationsförändringar under det senaste året, var andelarna i 

utbränning högre än bland dem som inte varit med om sådana förändringar. Personer som befann 

sig i konflikt på arbetsplatsen och som blivit utsatta för mobbning hade också mycket större 
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andelar i utbränning och stressrelaterad sjukfrånvaro. Studien visade också på ett starkt samband 

mellan utbränning och arbetsmiljöfaktorer som krav, kontroll och stöd (Hallsten, et al., 2002).  

Socialstyrelsen fastslår att sambanden mellan arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är 

vetenskapligt styrkt. Vid utmattningssyndrom anses arbetsförhållandena spela en väsentlig roll 

(Socialstyrelsen, 2003). Ofta lyfts de omfattande omstruktureringar som gjordes inom den 

offentliga sektorn i början av 1990-talet fram som orsak till ökningen av den stressrelaterade 

psykiska ohälsan i Sverige (Glise, 2007; Socialstyrelsen, 2003). Arbetslivsforskare framhåller 

också att den enskilde individens relation till arbetet har förändrats. Arbetsplatserna erbjuder 

mindre stabilitet och trygghet, samtidigt som medarbetarna förväntas investersa mer och mer i 

arbetet och även ha sin identitet och sitt värde i samhället starkt kopplat till arbetet (Bengtsson, 

2003; Lundberg, 2011).    

Känsla av sammanhang, KASAM. 

 Nedan presenteras den teoretiska bakgrunden rörande känsla av sammanhang (KASAM). 

KASAM är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky. Hans forskning satte fokus på de 

hälsobringande faktorerna hos människan, vad det är som gör att människor upplever sig ha, 

samt kan behålla, god hälsa. Detta perspektiv, att fokusera på hälsans ursprung, kallas 

salutogenes, eller det salutogena perspektivet. Inom den medicinska vetenskapen är det patogena 

perspektivet, med fokus på riskerna, dominerande. Den fråga som står i fokus är vad som gör oss 

sjuka. Det är också detta perspektiv som är normgivande i samhället. (Antonovsky, 2005; 

Lindgren & Eriksson, 2010). Utifrån det salutogena synsättet ställs frågan på ett helt annat sätt. 

Antonovsky (2005) formulerar frågan så här: ”Varför hamnar människor vid den positiva polen i 

dimensionen hälsa-ohälsa, eller vad får dem att röra sig mot denna pol, var de än befinner sig vid 

ett visst tillfälle?”(s.16). Enligt det salutogena perspektivet är en individ aldrig antingen frisk 
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eller sjuk. Han eller hon rör sig på ett kontinuum mellan upplevd ohälsa eller hälsa. Med 

kontinuum avses här en rörelse som genomgår en gradvis övergång från ett stadium till ett annat 

på en flytande skala.  

Antonovskys (2005) svar på frågan om vad som gör att vi har en upplevelse av god eller 

dålig hälsa är vår känsla av sammanhang, KASAM.  En utförlig definition av KASAM är 

följande:  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang. (Antonovsky, 2005, s. 46)  

KASAM har alltså tre centrala delkomponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. 

 Begriplighet 

 Begriplighet beskrivs som KASAMS kognitiva komponent och syftar på i vilken 

utsträckning individen upplever stimuli, inre och yttre, som förnuftmässigt greppbara, alltså att 

den information personen ställs inför upplevs som ordnad, tydlig och sammanhängande. En 

människa med hög känsla av begriplighet, förutsätter att de stimuli som hon möter eller kommer 

att möta i framtiden, går att ordna och förklara. För en person med låg känsla av begriplighet 

upplevs stimuli mer som ett brus, alltså något som är oordnat, slumpmässigt, oväntat och 

oförklarligt (Antonovsky, 2005).  
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 Hanterbarhet 

 Hanterbarhet har att göra med copingstrategier kopplat till resurser. Antonovsky (2005) 

definierar hanterbarhet som, ”den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens 

förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man 

bombaderas av” (s. 45). Resurser som står till en persons förfogande syftar både på resurser han 

eller hon kontrollerar själv, eller resurser kontrollerade av andra. Det kan handla om allt från en 

persons partner, föräldrar, ens läkare eller en högre makt. Det viktiga är att personen känner tillit, 

kan räkna med och lita på att resursen finns tillgänglig när den behövs. En människa med hög 

känsla av hanterbarhet litar på att när olyckliga saker inträffar i livet, kommer hon att reda sig. 

En människa med låg grad av hanterbarhet, kommer känna sig som ett offer för 

omständigheterna. Livet är orättvist mot henne och det är inte mycket hon kan göra åt det 

(Antonovsky, 2005).      

 Meningsfullhet  

 Meningsfullhet är KASAM begreppets motivationskomponent. Meningsfullhet handlar 

om i vilken utstäckning en person känner att livet har en känslomässig innebörd som det är värt 

att vara delaktig i. En människa med en hög grad av meningsfullhet känner att de problem och 

krav livet innehåller, är värda att investera engagemang och energi i. Problem ses som 

utmaningar snarare än som bördor. En människa med en låg grad av meningsfullhet känner 

tvärtom. Han eller hon har ett lågt känslomässigt engagemang i olika områden i sitt liv. 

Utmaningar betraktas som ovälkomna och betungande bördor, vilka den personen helst vill vara 

utan (Antonovsky, 2005). 

 För att få fram en individs KASAM värde, används det så kallade Livsfrågeformuläret 

KASAM 29, eller det något förenklade KASAM 13 (se beskrivning i Metodavsnittet under 
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rubriken Material). I detta formulär framkommer poängvärden på de tre delkomponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som sammanslagna utgör KASAM värdet. 

Antonovsky (2005) betonar att formuläret inte ska användas för att studera delkomponenternas 

inbördes förhållanden, utan fokus ska ligga på helheten, det totala KASAM värdet. Samtidigt 

presenterar Antonovsky (2005) möjliga dynamiska samband mellan en individs värden på de tre 

delkomponenterna. Han menar att fördelningen av delkomponenternas värden kan förutsäga en 

rörelse uppåt eller nedåt på KASAM skalan. Antonovsky (2005) ville på så sätt åskådliggöra att 

delkomponenterna är mer eller mindre centrala. Höga värden på meningsfullhet kommer att 

motiverar en individ till sökande efter förståelse och resurser även om dessa värden är låga. 

Vidare argumenterar Antonovsky (2005) för att begriplighet är den näst mest centrala 

komponenten, då hanterbarhet förutsätter förståelse. Hanterbarhet kommer alltså sist i vikt och 

betydelse. Ändå är denna komponent viktig. När en individ inte har tillit till att resurser finns 

tillgängliga, kommer meningsfullheten och försök att hantera situationen att avta (Antonovsky, 

2005).  

I Tabell 1 nedan, hämtad från boken Hälsans mysterium (Antonovsky, 2005), 

åskådliggörs åtta möjliga kombinationer av KASAM. 

 Tabell 1. Dynamiska samband mellan komponenterna i KASAM. 

Typ Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

1 Hög Hög Hög Stabil 

2 Låg Hög Hög Ovanlig 

3 Hög Låg Hög Press uppåt 

4 Låg Låg Hög Press uppåt 

5 Hög Hög Låg Press nedåt 

6 Hög Låg Låg Press nedåt 

7 Låg Hög Låg Ovanlig 

8 Låg Låg Låg Stabil 
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Utveckling av KASAM 

 Vad är det då som formar en människas känsla av sammanhang? Antonovskys (2005) 

svar är, att det är varje individs mönster av livserfarenheter. Utvecklande av komponenten 

begriplighet, förutsätter att vi om och om igen haft upplevelser av förutsägbarhet. Ett mönster där 

vi upprepade gånger upplevt en bra belastningsbalans, ger grunden till hanterbarhet. Slutligen 

lägger detta att vi upprepade gånger haft medbestämmande och delaktighet i resultat grunden för 

komponenten meningsfullhet. Dessa mönster av livserfarenheter grundläggs och utvecklas främst 

under vår barndom, tonår och i ung vuxen ålder (Antonovsky, 2005). I ung vuxen ålder menar 

Antonovsky (1985, 2005) att en individs provisoriska känsla av sammanhang börjar bli mer 

permanent. Antonovsky (2005) skriver; ”Jag tror att det är i det tidiga vuxenlivet som ens 

placering på KASAM-kontinuumet blir mer eller mindre definitiv” (s.147). När detta skett, 

kommer individen att välja och tolka sina erfarenheter i livet utifrån det sätt han eller hon redan 

förhåller sig till tillvaron. Detta i sin tur kommer att bekräfta personens KASAM-värde om och 

om igen (Antonovsky, 1985).    

KASAM egenskaper 

 Antonovsky (2005) talar om svag, måttlig och stark KASAM, men han anger inte några 

riktvärden för vad som är vad. En svag KASAM kopplas samman med svag självkänsla och stark 

KASAM med stark självkänsla. Antonovsky (2005) framhåller att en person med stark KASAM 

med större sannolikhet kommer att tolka ett stimuli som en icke-stressor. Detta bidrar till att lösa 

upp spänningar och förhindra dess omvandling till skadlig stress, vilket i sin tur anses bidra till 

god hälsa för den individen. Motsatsen gäller också. Svag KASAM gör att stimuli lättare tolkas 

som stressorer, med skadliga stressreaktioner och ohälsa som följd.  
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 Antonovsky (2005) talar också om risken med att förväxla en stark KASAM med en rigid 

KASAM. En person med rigid KASAM tycker att allt i livet är begripligt, hanterbart och 

meningsfullt och får således höga poäng när han eller hon fyller i ett KASAM formulär. I flera 

genomförda KASAM mätningar har det visat sig att 4-5 procent av deltagarna får högsta poäng 

på så gott som varje fråga (Antonovsky, 2005). Dessa individer anser sig ha svaren och 

lösningarna på allt och följer ett tydligt regelverk för vad som är ”rätt och fel”. Personer som 

präglas av denna rigiditet kan ofta återfinnas i religiösa grupper, politiska partier med flera, där 

de får en stark identitet. Denna identitet grundar sig inte på äkta självkänsla, utan på att individen 

upplever sig få en identitet genom att följa regelverket. Sådana individer kan uppfattas som 

starka, men Antonovsky (2005) menar att en svag självkänsla ligger bakom och deras rigiditet 

ger inte utrymme för några som helst förändringar. Om verkligheten blir mer krävande eller 

komplex än vad som ryms inom ”regelverket” hotas identiteten. Antonovsky (2005) skriver att; 

”en människa med ett svagt själv kan i desperation och rigiditet klamra sig fast vid en viss 

identitet, i ett försök att lindra den svåra ångest som jagar honom eller henne, just på grund av att 

jaget är svagt” (s. 55). Rigid KASAM är på så sätt oäkta, för det som bland annat utmärker en 

person med äkta självkänsla och därmed stark KASAM, är förmågan till flexibla strategier inför 

livets olika och ibland överraskande skeenden. Att skilja ut individer med rigid KASAM från de 

med äkta KASAM, kan enligt Antonovsky (2005) endast göras med kvalitativa djupintervjuer. 

KASAM, stabilt eller föränderligt? 

 I Antonovskys (2005) definition av KASAM begreppet sägs det att känslan av 

sammanhang är genomträngande och varaktig, men dynamisk. Ordet dynamik för tankarna till 

något som påverkas av krafter och därför är i rörelse (NE, 2012), medan varaktig eller stabil för 

tankarna till något, ”som står stadigt, som har god jämvikt, som behåller sina egenskaper” (NE, 
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2012). Hur kan KASAM vara både stabil och dynamisk? Antonovskys (1985, 2005) ursprungliga 

utgångspunkt var att KASAM är dynamisk på så sätt att den utvecklas under barn, tonår och ung 

vuxen ålder. Under denna utveckling kan kasten mellan riktningen mot svag eller stark KASAM 

vara kraftiga. När en individs känsla av sammanhang väl etablerats, är den stabilt. De 

förändringar som sker därefter,  är små rörelser mot starkare eller svagare KASAM 

(Antonovsky, 2005) vilket visades i Tabell 1. Vid en livshändels som är omvälvande, till 

exempel ett plötsligt dödsfall av någon som står en nära, kan KASAM värdet förändras och 

sjunka, men det är en tillfällig förändring. Personen återvänder till sitt stabila värde igen när 

jämvikten i tillvaron har återställts. Denna rörelse uppåt mot ett högre KASAM värde är en 

långsam process som kräver mycket arbete och den sker inom ramen för individens tidigare 

KASAM värde (Antonovsky, 1985, 2005).  

Antonovsky (2005) påpekade att detta är statistiska och inte individuella förutsägelser. På 

individnivå kan kraftigare förändringar av KASAM värdet ske, men sådana förändringar anses 

sällsynta ( Antonovsky, 2005). Egen och andras vidare forskning, kom att resultera i att 

Antonovsky senare reviderade sin ståndpunkt om KASAM värdets stabilitet i vuxen ålder. 

Stabilt KASAM värde är utmärkande främst för en person som har en stark KASAM. En  person 

med måttlig eller svag KASAM antas kunna uppvisa större variation över tid (Gassne, 2008).   

Tidigare forskning 

I denna del av arbetet kommer tidigare och pågående forskning att redovisas. 

Utgångspunkten i detta arbete är att utbrändhet och utmattningssyndrom är olika begrepp. De har 

gemensamma beröringspunkter, men är inte synonyma. Därför kommer fokus att läggas på 

modernare svensk forskning, då begreppet utmattningssyndrom är ”nytt” sedan 2003. Ändå är 

studier om utbrändhet också intressanta, då utbrändhet kan utgöra en riskfaktor för 
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utmattningssyndrom (Åsberg et al., 2011). Först presenteras en historisk översikt. Vilken 

forskning har lett fram till det kunskapsläge vi har idag? Sedan följer en beskrivning av nyare 

och pågående studier kring utmattningssyndrom. Slutligen presenteras tidigare forskning om 

KASAM. 

 Tidiga beskrivningar av utmattningssyndrom. Beskrivningar av de typiska symtomen 

på utmattningssyndrom finns dokumenterade åtminstone sedan tidigt 1800-tal under olika namn. 

I slutet av 1800-talet och in på 1900-talet benämndes tillståndet neurasteni (Åsberg et al., 2011). 

Omställningen från bondesamhälle till industrisamhälle, med urbanisering, omänskliga 

arbetsvillkor i industrierna och ett överflöd av intryck och information, angavs som förklaring till 

sjukdomen. De drabbade ansågs ha svårt med anpassningen till livets nya förutsättningar (Perski, 

2006). Så småningom kom begreppet neurasteni att inkludera fler och fler symtom. Tillslut hade 

begreppet utökats till den grad att det blev oanvändbart. Det innefattade så mycket att det kom att 

betyda ingenting (Bragée, 2010). 

 Stressforskning. Denna översikt kommer inte gå in närmre på forskning om stress, då 

detta fält är så omfattande. Det som är av intresse i detta arbete, är kopplingar mellan stress och 

uppkomst av ohälsa. En av pionjärerna inom stressforskningen, Hans Selye, pekade på att stress 

och obalans i kroppens stressregleringsmekanismer, kunde orsaka sjukdom (Selye, 1978). Enligt 

Åsberg et al. (2011) råder det idag konsensus inom forskningen om att stress kan orsaka 

kroppslig och psykisk ohälsa. Detta gäller både akut, livshotande stress och icke livshotande men 

långdragen stress, utan chans till återhämtning. Fokus inom stressforskning har legat på akut 

stress och denna forskning är omfattande. Forskning med tyngdpunkt på långvarig, kronisk stress 

är betydligt mindre omfattande (Åsberg et al., 2011).  
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 Forskning om utbrändhet. Antalet vetenskapliga böcker och artiklar om utbrändhet är 

omfattande (Schaufeli & Enzmann, 1998) De flesta utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv. 

Utmärkande för huvuddelen av forskningen är att utbrändhet ses som ett arbetsrelaterat fenomen 

Detta i enlighet med hur förgrundsgestalten inom forskningen, Christina Maslach, definierar 

utbrändhet. Under 1970-talet resulterade  Maslachs forskning i att utbrändhetsbegreppet 

etablerades. Då avsåg det ett tillstånd som i första hand drabbade personer som arbetade inom 

vård och kontaktyrken, till exempel socialtjänst, sjukvård och utbildningsyrken. Senare 

utvidgades begreppet till att utbrändhet kan uppkomma inom alla yrken (Maslach, 1988; 

Maslach & Leiter, 1999). Uppfattningen att utbränning bara är arbetsrelaterat har ifrågasatts av 

andra forskare, men då huvuddelen av studierna tar sin utgångspunkt i Maslachs definition, är det 

svårt att göra tillämpningar utanför arbetslivet (Hallsten, et al., 2002). Maslach och Leiter (1999) 

framhåller att utbrändhet i förlängningen kan bidra till ohälsa, men tillståndet kopplas inte till 

sjukskrivning. Flertalet studier avser fortfarande arbetsföra personer. Som nämnts i avsnittet om 

begreppsdefinitioner, har utbrändhet med tiden kommit att inkludera mer och mer, vilket har 

väckt kritiska röster (Almén, 2007). 

 Forskning om utmattningssyndrom. Långtidssjukskrivningar till följd av 

stressrelaterad ohälsa ökade kraftigt i Sverige under slutet av 1990-talet (Grossi, 2004; 

Socialstyrelsen, 2003). Begreppet utbrändhet började  av massmedia och läkare kopplas samman 

med sjukdom och långtidssjukskrivningar. 2003 klargjorde Socialstyrelsen att begreppet 

utbändhet inte skulle användas vid sjukdom, utan diagnosen utmattningssyndrom 

rekommenderades (Socialstyrelsen, 2003). Utmattningssyndrom har till stor del dragit till sig 

stressforskarnas intresse som ett medicinskt problem, till skillnad mot utbrändhet där forskningen 

främst utgått från ett psykosocialt perspektiv (Åsberg et al., 2010).  
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Orsakerna bakom utmattningstillstånd är inte klarlagda. Personlighetsmässiga och 

fysiologiska aspekter är två linjer forskning har intresserat sig för.  Studier om fysiologiska 

aspekter, har visat att en gemensam faktor för uppkomst av stressrelaterade psykiska sjukdomar, 

som till exempel utmattningssyndrom, är reduktion av djupsömnen och fragmentering av 

sömncykeln (Ekstedt, 2005; Perski 2006). Andra studier har påvisat samband mellan 

utmattningssyndrom och nedsatt känslighet i HPA-axeln (hypothalamus – hypofysen – 

binjurebark axeln) med störd kortisolreglering som följd (Rydmark et al., 2006). 

Rörande personlighetmässiga faktorer, har studier visat att det finns ett samband mellan 

Typ-A beteende och utmattning (Eriksson Hallberg, 2005). Även mellan prestationsbaserad 

självkänsla och utmattningssyndrom finns ett samband (Hallsten, et al., 2002; Perski, 2006).  

 Vad gäller behandling och rehabilitering vid utmattningssyndrom, har forskningen ännu 

inte resulterat i tillräckliga vetenskapliga evidens för att kunna uttala sig om dess effektivitet. 

Flera studier rörande detta pågår och förhoppningen om att evidensen ska bli tillgängliga är god 

(Åsberg et al., 2011). Exempel på detta är de forskningsprojekt som utreder naturunderstödd 

rehabilitering vi utmattningssyndrom. Gröna Rehabs verksamhet i Göteborg är ett sådant, där 

forskare undersöker naturens betydelse för rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa, som 

till exempel utmattningssyndrom (Västra Götalandsregionen, 2012). I Skåne pågår det så kallade 

NUR-projektet, Naturunderstödd Rehabilitering. NUR är en satsning i samverkan mellan Region 

Skåne, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Försäkringskassan, Lantbrukarnas 

riksförbund och Arbetsförmedlingen. Syftet är att undersöka om naturunderstödd rehabilitering 

kan vara ett bra komplement till traditionell sjukvård för personer med mild till måttlig psykisk 

ohälsa, till exempel utmattningssyndrom. Forskningen bedrivs av forskare på SLU och Lunds 

universitet (Region Skåne, 2012).  
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 Forskning om KASAM. Tidigare bedriven forskningen som är kopplat till begreppet 

KASAM är omfattande. En sökning på bibliotekssökmotorn Summon gav 29 634 träffar på 

begreppet Sense of Coherence, den engelska motsvarigheten för KASAM. Sökavgränsningen var 

artiklar från vetenskapliga publikationer. Presentationen nedan kommer därför inrikta sig på 

inom vilka huvudområden tidigare forskning bedrivits. Exempel på sådana studier kommer att 

presenteras. Slutligen kommer forskning som är av särskilt intresse för denna studie att 

omnämnas. 

  Ett huvudområde för forskning kring KASAM har varit vad instrument som mäter 

KASAM i själva verket mäter (alltså grad av upplevd hälsa) och hur detta korrelerar med andra 

självskattningsinstrument. Dana med kolleger (ref. i Antonovsky, 2005) jämförde KASAM 

skalan med flera andra erkända mått på hälsa. Resultatet av studien visade att KASAM skalans 

mått ”var konsekvent och signifikant relaterat till samtliga positiva hälsomått, samt signifikant 

negativt relaterat till samtliga mått på ohälsa” (s. 121). Åtskilliga studier har bekräftat KASAM 

som ett mått på upplevd hälsa eller ohälsa (Horsburgh, 2000). Eriksson och Lindström (2005) 

studerade den forskning som publicerats mellan åren 1992-2003, i syfte att analysera validiteten 

och reliabiliteten i KASAM formulären. Totalt granskades 458 vetenskapliga publikationer och 

13 doktorsavhandlingar i ämnet. Underlaget till studien hämtades från hela världen, då olika 

versioner av KASAM formuläret har använts i 32 länder på minst 33 olika språk, under den 

studerade perioden. Resultatet visade att KASAM skalan är ett instrument som uppvisade god 

validitet och reliabilitet när det används i syfte att mäta hur människor hanterar stressiga 

situationer, livskvalitet och upplevelse av god eller dålig hälsa. Till exempel undersöktes i en 

populationsbaserade tvärsnittsstudie, om medelålders kvinnor med olika grad av KASAM även 

skiljer sig åt i biologiska variabler som kan sättas i samband somatisk ohälsa. Signifikanta 
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skillnader förelåg avseende biologiska faktorer som kan utgöra risk för hjärt- och kärlsjukdom 

mellan grupperna av kvinnor som angav olika KASAM värden. Kvinnorna med lägst KASAM 

hade sämst värden. Deltagarna med medelhög och hög KASAM rapporterade att de hade färre 

symtom och mindre behov av regelbundna kontroller för sjukdom.  Resultaten talade för en 

sannolik koppling mellan KASAM värde och biologiska mekanismer med möjliga hälsoeffekter 

(Svartvik, Lidfeldt, Nerbrand, Samsiö, Scherstén & Nilsson, 2002). 

 Ett annat huvudområde har varit att med hjälp av KASAM-29 och KASAM-13 mäta 

graden av KASAM i olika populationer, till exempel befolkningspopulationer (Antonovsky, 

2005; Gassne, 2008). I Finland har till exempel en undersökningsgrupp på 18 525 personer 

mellan 20-54 år, studerats med KASAM-13 formuläret. Detta är den största kartläggning av 

KASAM som gjorts på en population fram till 2007. Studien visade att KASAM-13 uppvisar god 

validitet och reliabilitet för att mäta och testa Antonovskys teori om hälsa kopplat till känsla av 

sammanhang. Studien visade också att förändringar i KASAM värdet stabiliseras med åldern, då 

personer över 30 år uppvisade högre grad av stabila värden än personer under 30 år 

(Antonovsky, 2005; Feldt, et al., 2007).  

 Tidigare forskning pekar mot att KASAM 29 ska tolkas som ett mått, inte tre faktoriella 

mått och ett totalmått. Studier har påvisat att det inte går att skilja ut de tre delkomponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som delfaktorer (Gassne, 2008). 

 Tidigare studier har undersökt om KASAM värdet hos en individ vid ett visst tillfälle kan 

förutsäga sådant som mortalitet, långtidssjukskrivningar, förtidspensionering, hur väl patienter 

följer ordinerad behandling med mera (Gassne, 2008). 

  En mängd studier finns kopplat till specifika yrkesgrupper, studentgrupper, samt till 

olika grupper av vårdtagare (Antonovsky, 2005; Gassne, 2008). Just inom 
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omvårdnadsforskningen har KASAM fått stor spridning. Sedan mitten av 1990-talet, har de 

flesta artiklar om KASAM som publicerats, haft anknytning till diagnoser, 

funktionsnedsättningar och olika hälsointerventioner. Huvuddelen av forskningen har varit 

surveyundersökningar med självskattning (Gassne, 2008; Horsburgh, 2000). Exempel på 

diagnoser som tidigare studerats med KASAM som utgångspunkt är hjärt-och kärlsjukdomar, 

cancer, diabetes, olika former av missbruk, anorexi med flera (Falk, et al., 2007; Langius & 

Björvell, 1996; He & Shiu, 2006; Fridell & Hesse, 2006; Cederblad & Hansson, 1996; ref. i 

Gassne, 2008).  

 En longitudinell studie på patienter med depression syftade bland annat till att studera om 

KASAM värdet ökade över tid, från deltagarnas första insjuknande i depression och fyra år 

framåt i tiden. Resultatet visade att som svar på antidepressiv behandling ökade KASAM värdet. 

De depressiva symptomens svårighetsgrad och patienternas funktionella status korrelerade inte 

med KASAM vid första mätningen, men efter behandling var KASAM signifikant förknippad 

med dessa. Slutsatens i studien var att behandling av depressiva symtom kan ha den extra 

fördelen att individen får en stärkt KASAM. Deltagarna hade dock även efter behandling och 

ökning av KASAM, ett lägre värde än genomsnittet i befolkningen (Skärsäter, et al., 2007). Vid 

Rehabträdgården på SLU i Alnarp har förändring av KASAM värde studerats före och efter 

rehabilitering. Resultaten har visat att rehabiliteringen leder till starkare KASAM värde (Patrick 

Grahn, personlig kommunikation, januari 2013).   

En kritik mot merparten av den forskning som gjorts om KASAM är att den övervägande 

har bedrivits på västerländska samhällen med kristen och judisk tradition. Antonovsky (2005) 

menade att den salutogena modellen, med KASAM som mätvärde på hälsa, kan tillämpas på alla 

kulturer, att den är global. Här finns en brist, då studier  på exempelvis ursprungsbefolkningar 
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eller befolkningspopulationer i mellanöstern inte gjorts i någon större omfattning (Horsburgh, 

2000). De studier som ändå gjorts där olika kulturer har jämförts, pekar mot att nivån på 

KASAM värde i en viss kultur är beroende av kulturella omgivningsvariabler som inte är 

kartlagda. Mer forskning behövs alltså (Gassne, 2008). Kritiker framhäver också behovet av fler 

longitudinella studier. Flertalet av de studier som bedrivits på KASAM har varit tvärsnittsstudier 

(Horsburgh, 2000).  

Forskningsfråga  

 I denna studie förutsätts att när en person nyligen insjuknat i utmattningssyndrom har 

denne en svag KASAM och under rehabiliteringsprocessen sker en generell ökning, så att 

individer som kommit långt i sin rehabiliteringsprocess har en starkare KASAM. Detta 

antagande baseras på tidigare redovisad forskning (Patrick Grahn, personlig kommunikation, 

januari 2013; Grahn & Ottosson, 2010). Denna studie avser att besvara följande forskningsfråga: 

Har personer som nyligen insjuknat och diagnostiserats med utmattningssyndrom en svag 

KASAM, och sker en generell ökning under rehabiliteringsprocessen, så att personer som 

kommit långt i återhämtningsprocessen har fått en starkare KASAM? 

Metod 

Deltagare 

 Deltagarna i studien var kvinnor med diagnosen utmattningssyndrom. Totalt deltog 58 

kvinnor. Deltagarna fick uppge vilken ålderskategori de tillhörde. Fördelningen blev följande: 

20-29 år, 3 deltagare (5 % ), 30-39 år, 9 deltagare (16 %), 40-49 år, 26 deltagare (45 %), 50-59 

år, 17 deltagare (29 %) samt 60 år och uppåt, 3 deltagare (5 %). Ingen ersättning har utgått till 

deltagarna.  
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Design  

 Studiens design var en mellangruppsdesign med tre betingelser. Beroende variabel var 

KASAM värdet. Oberoende variabel var de tre olika kategorierna avseende var i 

återhämtningsprocessen individen befann sig när enkäten fylldes i. Ovidkommande variabler 

som kontrollerades i studien var ålder och tidpunkt på dygnet då enkäten fylldes i. Deltagarna 

delades in i följande kategorier rörande deras återhämtning. Resonemanget bakom kategorierna 

presenteras nedan. 

 100 % sjukskriven. Denna kategori står för att personen är så pass sjuk att hon inte 

alls kan klara av att ha en aktiv roll i sin försörjning/sysselsättning. Antagandet 

var att personen har sitt akuta insjuknade nära i tiden och att det hon behöver i 

detta läge är kravlös vila (N=21). 

 I åtgärd. Denna kategori står för att personen har kommit så pass lång i sin 

återhämtning att hon kan ha en viss aktiv roll i sin försörjning/sysselsättning via 

deltagande i arbetsinriktade åtgärder i samarbete med till exempel arbetsplats, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (N=19). 

 Åter i arbete/studier. Denna kategori står för att personen har kommit så pass lång 

i sin återhämtning att hon självständigt har den aktiva rollen i sin 

försörjning/sysselsättning (N=18). 

Material 

 Datainsamlingen har gjorts med en enkät i två delar. Den första delen (se Bilaga 3) består 

av frågor om diagnos, kön och ålder, vilken tid på dygnet enkäten fyllts i, samt var i 

återhämtningsprocessen personen befinner sig. Den andra delen av enkäten utgörs av KASAM-

29 (se Bilaga 4). Antonovsky utvecklade ett frågeformulär som mäter graden av KASAM, det så 
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kallade KASAM-29 eller Livsfrågeformuläret, som det ibland benämns i Sverige. Formuläret 

består av 29 frågor, vilka besvaras på en sjugradig Likert skala. Frågorna är noga utvalda och 

designade så att de är generella och allmänmänskliga. Möjliga värden som kan erhållas på skalan 

sträcker sig från 29 som lägsta värde och upp till 203 som det högsta värdet. Dels redovisas 

totalpoäng, dels totalpoängen uppdelad på de tre dimensionerna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Höga värden på testet innebär att individen har en stark känsla av sammanhang 

och därmed en upplevelse av god hälsa. Låga KASAM värden innebär en låg känsla av 

sammanhang, vilket ger en upplevelse av dålig hälsa. Medelvärdet på en frisk svensk population 

har vid användande av KASAM 29 beräknats till 151 poäng (Langius & Björvell, 1993, refererad 

i Gassne, 2008). KASAM-29 anses ha god validitet och reliabilitet (Antonovsky, 2005; Eriksson 

& Lindström, 2005; Horsburgh, 2000). 

 Tillsammans med enkäten har också ett informationsbrev om studien skickats ut till 

deltagarna, undantaget deltagarna från Lidköping Grön Rehab (se Bilaga 2). 

Procedur 

 För att komma i kontakt med lämpliga deltagare till studien, kontaktades representanter 

för psykiatri, primärvård och olika former av rehabiliteringsverksamheter. Alla avdelningar inom 

psykiatrin i Nordvästra Skåne har kontaktats. Inom primärvården har samtliga Capiocity kliniker 

i Sverige kontaktats. Dessa har ombetts sätta upp ett informationsbrev i väntrummen, om att 

deltagare efterfrågas till studien. Sådana informationsbrev har också satts upp på anslagstavlor på 

Högskolan i Halmstad. Kontakter har också tagits med rehabiliterings samordnare på 

Arbetsförmedlingen i Helsingborg, med syfte att komma i kontakt med personer med erfarenhet 

av utmattningssyndrom. Vidare har kontakt tagits med flera intresseföreningar som arbetar med 

psykisk ohälsa, däribland Balans, Libra i Skåne, samt alla lokalavdelningar hos Riksförbundet 
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för Social och Mental hälsa (RSMH). Även Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, (NSPH) har 

kontaktats. Deltagare till studien har också efterfrågats via nätverket av Attitydambassadörer 

verksamma i den nationella kampanjen Hjärnkoll (Hjärnkoll, 2012), samt på olika Facebook 

sidor för personer med stress och utmattningsproblematik. Kontakt har också etablerats med 

olika former av trädgårdsrehabilitering, till exempel Grön Rehab i Lidköping 

(rehabiliteringscenter för personer med bland annat utmattningssyndrom). Via alla dessa 

kontakter har information spridits om att deltagare till studien behövs. Därefter har de som känt 

sig intresserade att delta tagit kontakt själva. Kontakterna har skötts med hjälp av telefonsamtal 

och mejlkontakt.  

 Del ett av enkäten (Bilaga 3) har tagits fram i samarbete med handledaren för studien. För 

att skapa kategorierna som rör återhämtningsprocessen, har verksamhetschef Carina Månsson på 

arbetsförmedlingen i Ängelholm (personlig kommunikation, 22 november 2012), samt 

rehabiliteringssamordnare Clarita Larsen på Helsingborgs arbetsförmedling (personlig 

kommunikation, 28 november 2012) också konsulterats. Syftet med framtagandet av dessa 

kategorier var att försöka fånga upp var i återhämtningsprocessen individerna befinner sig.  

Enkäten har distribuerats till deltagarna via post. Den har sedan återsänts via ett i förväg 

frankerat och adresserat kuvert. Totalt sändes enkäter ut till 58 personer som anmält sitt intresse 

att delta i studien. Av dessa besvarades och återsändes 55 enkäter. Detta gav ett svarsbortfall på 

tre personer. Data har också insamlats via Grön Rehab Lidköping. Av studiens deltagare kommer 

data från 18 personer från Lidköping Grön Rehab, som låter deltagarna fylla i KASAM 29 före 

och efter deltagande i rehabiliteringen. Här utvaldes deltagare från år 2012, samt hösten 2011 ut. 

Detta för att tidsförhållandena vid ifyllandet av KASAM 29 ska ligga så nära övriga deltagares 

ifyllande som möjligt. Bara data som insamlats före deltagande i Grön Rehabs verksamhet har 
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tagits med i studien.  Deltagarna från Lidköping Grön Rehab har fyllt i samma enkät, KASAM 

29 som övriga. Däremot har de inte fyllt i del ett av enkäten, så uppgifter om tidpunkt på dagen 

när enkäten fyllts i saknas. Data inkom alltså från totalt 73 deltagare. Efter bearbetning av data 

deltog slutligen 58 personer i studien. 

Etik. 

  Deltagarna har blivit informerade om att medverkan i studien är helt frivillig och att 

deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan utan motivering. Deltagarna har också 

upplysts om att material och information kommer att behandlas konfidentiellt, samt att resultatet 

i studien kommer att presenteras på ett sätt som inte gör det möjligt att identifiera enskilda 

personer. Deltagarna har skriftligen godkänt att delta. Etiska aspekter kring deltagarnas 

hälsotillstånd har diskuterats med handledaren. Någon etikprövning bedömdes inte vara 

nödvändig. Deltagarna har upplysts om att ifall ifyllandet av enkäten skulle väcka något obehag 

hos dem, är de välkomna att kontakta mig för att diskutera den uppkomna situationen och få 

hjälp. Om detta behov skulle uppstå, har författaren planerat att hänvisa deltagaren i fråga vidare 

till Nationella hjälplinjen. Nationella hjälplinjen är ett hjälpnummer en person kan ringa vid 

behov av professionellt psykologiskt stöd. De som arbetar där är socionomer, psykologer och 

psykiatrisjuksköterskor och alla samtal sker anonymt och kostnadsfritt (Nationella hjälplinjen, 

2013). Ovanstående upplysningar om informerat samtycke och etik gäller inte deltagarna från 

Lidköping Grön Rehab, vars data kommit författaren till del i anonymiserad form. 

Databearbetning.  

 KASAM värde har räknats fram på samtliga återsända enkäter. Sedan har deltagarna 

delats in i tre olika kategorier utifrån informationen som framkommit av del ett av enkäten, enligt 

följande: 
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 Sjukskriven till 100 %.   

 Delaktig i någon form av åtgärd. 

 Återställd i den omfattningen att personen kan arbeta/studera. 

 På grund av ofullständigt ifyllda enkäter, eller att personen som fyllt i enkäten inte 

platsade i någon av de tre kategorierna, exkluderades 15 deltagare från studien. Gruppernas 

KASAM värden har analyserats i SPSS, ett datorprogram för statistisk analys.   

Resultat  

 För at se om de tre grupperna skiljde sig åt i KASAM värde, genomfördes en envägs 

ANOVA. Resultatet visade att där inte fanns någon signifikant skillnad mellan de tre grupperna 

(Se tabell 2). 

Tabell 2. Medelvärd, standardavvikelse och antal deltagare hos de undersökta grupperna. 

 

   Beroende variabel: KASAM  

   Mean Std. Deviation F 

  100% sjukskrivning 124,7619 18,54428  

  I åtgärd 121,0000 25,52123 
,123 

  Åter i arbete/studier 122,5000 28,18896 

  Total 122,8276 23,78791  

 

Lägsta KASAM värde var 63 och det högsta var 168. Medelvärdet för samtliga deltagare i 

studien var 123 i KASAM värde. Standardavvikelsen var 24. Då ingen signifikant skillnad fanns 

mellan grupperna, behålls nollhypotesen. Studien påvisade alltså inte att KASAM nivån, känsla 

av sammanhang, generellt sett ökar under rehabiliteringsprocessen hos personer med 

utmattningssyndrom.   
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Diskussion 

 Syftet med detta arbete har varit att utforska ett mönster av erfarenheter rörande ökad 

upplevd mening i tillvaron efter återhämtning från utmattningssyndrom. Den hypotes studien 

utgått från är att KASAM nivån generellt sett ökar under rehabiliteringsprocessen hos personer 

med utmattningssyndrom. Resultatet i denna studie påvisar inte att KASAM värdet generellt sett 

ökar under återhämtningsprocessen. I denna del av arbete presenteras möjliga förklaringar till 

resultatet, diskussion av metoden, samt behov av framtida forskning. Slutligen presenteras några 

avslutande reflektioner kopplat till citatet i början av studien.   

Möjliga förklaringar av resultatet 

 Någon generell förändring av KASAM sker inte. Grunden till att forskningsfrågan 

formulerats är de berättelser om utmattningssyndrom kopplat till en upplevelse av ökad 

meningsfullhet som finns dokumenterade (Adevi, 2012; Bengtsson, 2003), samt författarens 

egna erfarenheter. Studien påvisade ingen generell ökning av KASAM värdet och en möjlig 

förklaring till detta kan vara att en sådan ökning helt enkelt inte sker. Spekulativt kan det vara så 

att de personer som har upplevet en starkare känsla av sammanhang i livet i samband med 

utmattningssyndromet, också är de som är mest benägna att dela med sig av sina erfarenheter till 

andra. Troligtvis är en person mer benägen att berätta om sina erfarenheter om han eller hon 

upplever sig ha lyckats väl eller funnit något bättre. Dessa personer är de som orkar och vill dela 

med sig av sin erfarenhet. Just de positiva berättelserna kommer på så sätt att dominera bilden. 

Alla dem med mer negativa erfarenheter förblir tysta och deras berättelser kommer aldrig i 

dagen. Genom denna studie har spekulativt även de mer negativa erfarenheterna kommit fram 

via KASAM 29 formuläret. Kanske har det blivit en ”balans” mellan de positiva och de negativa 

berättelserna, varpå det kan spekuleras i att en generell ökning av KASAM värdet inte sker under 
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återhämtningsprocessen. De berättelser som finns dokumenterade (Adevi, 2012; Bengtsson, 

2003) bör då ses som förändringar på individnivå, inte som generella förändringar i gruppen som 

helhet.  

 Brister i studien. En möjlig förklaring till att ingen generell ökning av KASAM värdet 

kunde påvisas är brister i studien rörande begreppsvaliditeten. Återhämtningskategorierna 

deltagarna grupperats i kan vara en bias. Detta kan ha sänkt sensitiviteten i studien (Mitchell & 

Jolley, 2013). Resultatet visade att grupperna hade väldigt lika medelvärden. Möjliga 

förklaringar till detta diskuteras nedan. 

 Det som framkom som en överraskning i resultatet, var att gruppen som var 100 % 

sjukskriven hade liknade medelvärde som de andra två grupperna (se Tabell 2). Antonovsky 

(2005) menar att vid omvälvande händelser kan KASAM värdet kraftigt sjunka, men att det bara 

är en tillfällig förändring och personen återvänder till sitt stabila värde igen när jämvikten i 

tillvaron har återställts. Det akuta insjuknadet i utmattningssyndrom är verkligen en omvälvande 

händelse. I och med att individerna i gruppen 100 % sjukskriven kan antas vara närmre  

insjuknadet än de som befinner sig i de övriga grupperna, hade KASAM värdet förväntats vara 

lägre i den gruppen. Nu blev inte resultatet så. Data från flertalet av deltagarna i gruppen 100 % 

sjukskrivning (totalt 18 av 21) kommer från Lidköping Grön Rehab. Dessa deltagare har fyllt i 

KASAM 29 formuläret precis innan de påbörjat rehabiliteringen hos Grön Rehab. Spekulativt 

har dessa individer fått en viss distans till akutfasen och början av återhämtningsfasen, vilka 

utmärks av svår kris och total arbetsoförmögenhet. Den kravlösa vilan som har varit ett måste, 

har sakta börjat övergå i någon form av verksamhet och bearbetning (Åsberg, et al., 2010) Dessa 

individer är alltså på gränsen till att kunna ingå i kategorin i åtgärd. Spekulativt har dessa 

personer börjat återgå till sitt ursprungliga KASAM värde, i linje med Antonovskys (2005) teori. 
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Detta skulle kunna förklara varför gruppen 100 % sjukskriven hade liknade medelvärde som 

övriga grupper och inte det lägsta värdet, vilket antogs i forskningsfrågan.  

 En annan aspekt rörande återhämtningskategorierna och begreppsvaliditeten rör hur 

rehabiliteringen ser ut för deltagarna. Att få återhämtningskategorierna att stämma överens med 

den ”verklighet” deltagarna lever i har varit problematiskt. Trots åtskilliga diskussioner med 

handledare och konsulterande av rehabiliteringsansvariga inom Arbetsförmedlingen (Carina 

Månsson, Arbetsförmedlingen i Ängelholm, personlig kommunikation, 22 november 2012; 

Clarita Larsen, Arbetsförmedlingen Helsingborg, personlig kommunikation, 28 november 2012), 

har det varit svårt att få grepp om hur återhämtningsförloppet generellt sett ser ut för personer 

med utmattningssyndrom. Hur ärenden hanteras och hur förutsättningarna ser ut för varje enskild 

individ varierar kraftigt.  Återhämtningskategorierna är konstruerade för att fånga upp var i 

återhämtningsprocessen en person befinner sig. Antagandet har varit att deltagande i 

rehabilitering, arbetslivsinriktad verksamhet eller att personen åter är i arbete eller studier, 

speglar personens faktiska grad av återhämtning och förmåga till aktivitet. Dock tycks den 

verklighet deltagarna i studien befinner sig i ofta vara en annan. Forskning och den kliniska 

erfarenheten visar att återhämtning vid utmattningssyndrom tenderar att ta lång tid, att tillståndet 

är svårbehandlat och att sjukskrivningar på flera år kan behövas (Åsberg, et al., 2001). 

Sjukskrivningsreformen 2008 innebar ändrade sjukskrivningsregler med begränsningar i hur 

länge en sjukskrivning får vara (Åsberg, 2011). Vetenskap och beprövad erfarenhet tycks här 

krocka med politiska idéer och incitament för att minska långtidssjukskrivningar. Spekulativt kan 

detta innebära att individer forceras ut i åtgärder och i arbetssituationer som de egentligen inte 

har tillräckligt med resurser att hantera. Kraven öververstiger resurserna med överbelastning som 

följd. Detta kan påverka de olika komponenterna som utgör en människas känsla av 
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sammanhang. Hanterbarheten sänks vid överbelastning och även begriplighet (med svårighet att 

förstå myndigheternas regler och byråkrati) och meningsfullhet kan sänkas. Enligt Antonovskys 

teori om KASAM och dynamiska samband (se Tabell 1.) kan detta resultera i en press nedåt för 

en persons KASAM värde och därmed också en rörelse mot den negativa polen på hälsans 

kontinuum (Antonovsky, 2005). I den delen av enkäten där deltagarna själva kunde nämna 

detaljer om sin återhämtningsprocess, framkom att vissa deltagare egentligen inte klarade av 

arbete eller åtgärd i den utsträckningen som krävdes av dem. Omständigheter i själva 

rehabiliteringskedjan kan alltså vara en förklaring till att KASAM värdet hålls nere på en låg 

nivå i grupperna i åtgärd och åter i arbete/studier, trots att det akuta insjuknandet kanske ligger 

långt tillbaka i tiden.  

 Förändring av KASAMS egenskaper. Resultaten i studien säger ingenting om vilka 

KASAM värden deltagarna hade innan de insjuknade i utmattningssyndrom. Om värdet var 

starkt, svagt eller något där emellan kan inte sägas. Författaren till studien vill lyfta fram 

möjligheten att det är karaktären, eller med Antonovskys (2005) ord, egenskaperna hos KASAM, 

som kan ha ändrats och inte värdet i sig. Spekulativt kan utvecklandet av utmattningssyndrom 

höra samman med att individen haft en rigid KASAM (Antonovsky, 2005). Om en persons 

grundläggande självkänsla är låg, men den prestationsbaserade självkänslan hög, så innebär detta 

en risk för utmattningstillstånd (Lundberg, 2011). Som presenterats tidigare i arbetet har denne 

person en livsföring som präglas av engagemang, duktighet och prestationer. Personens själva 

identitet och värde som människa är kopplat till den egna prestationen (Bragée, 2010). Kan det 

vara så att detta är ett uttryck för en rigid KASAM? Livet har varit begripligt, hanterbart och 

meningsfullt bara under en viss förutsättning, nämligen att han eller hon kan prestera, klara allt 

och fylla alla andras behov. Om personen gör allting ”rätt” är tillvaron ”rätt”. Spekulativt skulle 
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en sådan person få ett högt KASAM värde vid ifyllande av KASAM 29, så länge han eller hon 

presterar. Under de omständigheterna har personen en hög känsla av sammanhang, så länge de 

egna och andras rigida ”regelverk” för värde genom prestation upprätthålls. När kroppen till slut 

protesterar och den nedåtgående spiralen är ett faktum, är det vanligt att personen som är på väg 

att insjukna bara lägger i en högre växel (Bragée, 2010). Inom ”regelverket” kan individen bara 

lösa sina svårigheter med hjälp av prestationer. Det är som om det inte finns några alternativ till 

att hantera situationen, trots alla de signaler på att något är allvarligt fel som personen upplever 

under prodromalfasen. Personen har inte tillgång till flexibla strategier. Att möta den nya 

verkligheten på ett nytt sätt tycks omöjligt (Bragée, 2010). Via det akuta insjuknandet i 

utmattningssyndromet raseras möjligheterna till att prestera som tidigare. I och med detta 

upplever många en total identitetsförlust (Bengtsson, 2003; Bragée, 2010). Spekulativt måste den 

drabbade finna nya strategier rörande begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att 

överleva. Kanske är det så att en rigid KASAM, med utmattningssyndromets hjälp, får ge vika 

för en mer äkta KASAM. Bragée (2010) för fram denna tanke när hon skriver med avseende på 

utmattningssyndromet att; ”Efter det psykosomatiska sammanbrottet har tillvaron förändrats 

radikalt, det går inte att fortsätta att leva sitt liv som tidigare. Det är en katastrofal upplevelse, 

och samtidigt är det en möjlighet att äntligen bli den man egentligen är” (s.177). Det rigida 

förhållningssättet att söka självaktning, identitet och värde som människa via prestationer, ersätts 

av nya strategier för att hantera och möta livet. Sakta kan individen börja bygga upp en äkta 

självkänsla där värdet som människa ligger i vad hon är, inte i vad hon gör. Genom de nya, mer 

flexibla strategierna har livet blivit mer meningsfullt. Även om individens KASAM värde är 

lägre än genomsnittets, upplevs denna nya förhållning till sig själv och tillvaron som mer äkta än 

det som fanns före sjukdomen. Detta skulle kunna förklara berättelserna om ökad meningsfullhet 
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i livet efter utmattningssyndromet, trots ett lågt KASAM värde.  

 I detta sammanhang är det viktigt att lyfta upp att forskningen pekar mot att 

arbetsmiljöfaktorer spelar stor roll i utvecklandet av utmattningssyndrom. Det finns anledning att 

vi ställer oss kritiska till den prestationsinriktade arbetskulturen omkring oss (Lundberg, 2011). 

Antonovsky (2005) exemplifierar rigid KASAM som något som ofta återfinns hos individer 

inom politiska och religiösa grupper med tydliga regler för rätt och fel. Att följa reglerna ger 

människovärde, tillhörighet och svar. För de flesta människor i Sverige är det inte längre religion 

eller politik som sätter upp reglerna för hur vi ska leva, som bekräftar vårt värde och tillskriver 

oss en tydlig identitet. Idag är det ofta jobbet och karriären som får fylla denna funktion 

(Bengtsson, 2003). Men precis som religiösa eller politiska normverk kan bli väldigt rigida, så 

kan väl samhällets normer kring prestation bli det?  Kan vi tala om prestationsreligion, att våra 

prestationer definierar vilka vi är och vår plats i de sociala strukturerna, vår rätt till att ha en plats 

på arbetsmarkanden, rent av vårt värde som människor? Bengtsson (2003), som väljer att 

använda metaforen utbrändhet med avseende på stressutlöst psykisk ohälsa, skriver; ”Utbrändhet 

blir i detta perspektiv ett uttryck för en gräns, en gräns som indikerar att en människa låtit sig 

drivas för långt ifrån sitt värde som människa till förmån för produktion och prestation i olika 

avseenden” (s. 80). Huruvida jobb och karriär tagit över rollen som existentiellt forum från 

religionen och politiken i ett vidare samhälleligt perspektiv är en fråga för sociologerna att 

studera. Inom det arbetspsykologiska fältet väcker ämnet först och främst frågor om ansvar. Ofta 

har de som drabbats av utmattningssyndrom genom sin duktighet kompenserat för allvarliga 

strukturella brister i arbetsorganisationen (Bengtsson, 2003; Grahn & Ottosson, 2010). Men när 

individen insjuknar överförs ofta allt ansvar för det inträffade på individen (Lundberg, 2011) ofta 

just med hänvisning till personen rigiditet. ”Så blir det ju om man inte kan lära sig att säga nej”, 
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kan det heta. För arbetspsykologen som arbetar med stress och utmattningsproblematik är det av 

vikt att lyfta fram både individfaktorer, vilket spekulativt kan vara en rigid KASAM, men också 

strukturerna och organisationskulturen i olika arbetsorganisationer. Kanske är det arbetslivets 

betoning av prestation och produktion som är fanatiskt rigid och som inte tar hänsyn till 

människans förutsättningar och behov? 

 I studien framkom vissa skillnader i resultaten mellan grupperna, även om dessa inte var 

signifikanta (Se tabell 2). För att förklara dessa skillnader skulle en kvalitativ ansats behövas. 

Det hade varit intressant att genomföra djupintervjuer med deltagarna. Spekulativt skulle detta 

kunna resultera i att faktorer som ligger bakom skillnaderna skulle kunna identifieras. 

Djupintervjuer skulle även kunna förklara vilka av de faktorer som diskuterats tidigare kring 

begreppsvaliditeten som eventuellt ligger bakom att medelvärdena i grupperna inte uppvisade 

större variation. Detta skulle kunna vara till hjälp för att få en ökad förståelse för varför resultatet 

inte understödde hypotesen. 

Metoddiskussion.  

 Det kan nämnas att det som författaren från början avsåg att undersöka, var vilka faktorer 

under rehabiliteringsprocessen som gjorde att livet upplevdes som mer meningsfullt, trots de 

svårigheter personerna brottas med på grund av sjukdomen. Hur utvecklar och stärker en individ 

sin KASAM? Med detta resonemang hade författaren, utan att inse det, utgått från att 

iakttagelserna kring ökad KASAM hos personer med utmattningssyndrom var ett faktum. 

Tillsammans med handledaren för studien upptäcktes detta misstag. Det som först och främst 

måste konstateras är om KASAM värdet generellt sett förändras. Sedan kan vidare 

undersökningar göras om vilka faktorer som varit aktiva i skeendet. Det bästa sättet att göra detta 

inom ramen för en kandidatuppsats var att göra en tvärsnittstudie, där olika grupper av individer 
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som befinner sig i olika faser i sin återhämtning, jämförs med avseende på KASAM värde. 

Metoden är därför lämplig under de förutsättningar som erbjuds på kandidatnivå.  

 Val av en kvantitativ ansats var också lämplig. En kvalitativ ansats skulle inte varit att 

föredra, då deltagarantalet av praktiska skäl i så fall skulle blivit betydligt lägre. 

Forskningsfrågan sökte efter en generell ökning av KASAM. En kvantitativ ansats, med 

möjlighet till fler deltagare, var därför det bästa valet, med förhoppningen att kunna generalisera 

resultaten och få god extern validitet (Mitchell & Jolley, 2013). Trots den kvantitativa ansatsen 

var deltagarantalet begränsat, med 58 deltagare. Detta utgör en begränsning i studien.

 Indelningen av deltagarna i fasta ålderskategorier visade sig inte vara en optimal metod. 

Då dessa kategorier inte ger någon data om deltagarnas exakta ålder, har inte lägsta eller högst 

ålder, samt medelvärde kunnat räknas fram och redovisats, så som brukligt är i vetenskaplig text. 

Den ursprungliga tanken med ålderskategorierna var att kunna jämföra grupperna, för att se om 

en generell förändring av KASAM också kunde vara kopplat till ålder. Då deltagarna fördelade 

sig så ojämnt i ålderskategorierna var dock denna analys inte möjlig att genomföra. När alla data 

var insamlad visade det sig att 45 procent av deltagarna, nästan hälften, återfanns i 

ålderskategorin 40-49 år. Detta bidrar till att generalisering av resultaten är tveksam då en så stor 

del av deltagarna representerar en begränsad åldersgrupp. Slutsatsen blir att det hade varit bättre 

att samla in data om deltagarnas exakta ålder, istället för att använda ålderkategorier. Lämpligen 

skulle en mer omfattande studie inkludera ett större antal deltagare än denna studie har gjort. 

Med ett större urval hade jämna grupper avseende ålder kunnat skapas, vilket skulle möjliggjort 

en analys av ålder kopplat till KASAM värde. Detta i sin tur kunde medföra att generella 

tillämpningar kunde göras utifrån resultaten. 
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   En begränsning i studien var att ingen etikprövning gjordes. Inledningsvis tycktes det 

inte nödvändigt, men under arbetets gång visade det sig att kategorin 100 % sjukskriven var svår 

att komma i kontakt med. Avsikten med kategorin 100 % sjukskriven var att nå de personer som 

nyligen insjuknat. Med hänvisning till sekretessen har det har varit svårt att få hjälp från 

primärvården med att nå denna grupp. Flertalet av personerna i kategorin 100 % sjukskriven 

återfinns inom primärvården (Socialstyrelsen, 2008). Vårdgivarna har också gett uttryck för ett 

behov att ”beskydda” deltagarna. Personal från primärvården har frågat efter etikprövning och 

spekulativt skulle en etikprövning gjort det lättare att få till ett samarbete med primärvården.   

 En begränsning i metoden har varit indelningen av återhämtningskateorierna. 

Komplexiteten och variationen i hur återhämtningsprocessen ser ut för varje enskild individ var 

mer svårgreppad än vad som utgicks från inledningsvis. Dels har kategorierna varit svåra att 

definiera, dels har deltagarnas placering i en viss kategori varit svår att göra. Detta tyder också på 

att en longitudinell ansats skulle vara att föredra. En longitudinell studie skulle kunna generera 

data från samtliga deltagare, i samtliga faser, under återhämtningsprocessen. På så sätt skulle 

resultaten inte i lika stor utsträckning bli påverkade av att förhållandena ser så olika ut för 

deltagarna. Dessa data skulle med större säkerhet kunna ge resultat rörande om KASAM ökar 

generellt under återhämtningen från utmattningssyndrom eller inte.  Då återhämtning från 

utmattningssyndromet ofta är långvarig (Åsberg, et al. 2011), kräver en sådan studie mer 

omfattande resurser, materiellt och tidsmässigt, än vad som låter sig göras inom ramen för en 

kandidatuppsats. 

Framtida forskning.  

 Som konstaterats är sjukdomsförloppet ofta långvarigt vid utmattningssyndrom (Åsberg, 

et al. 2011) och för att studera samband mellan KASAM och utmattningssyndrom behöver 
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longitudinella studier göras. För frågan kvarstår, om KASAM värdet hos personer med 

utmattningssyndrom förändras under återhämtningsprocessen och i så fall på vilket sätt och 

varför. Genom både kvantitativa mätningar med till exempel KASAM 29 över längre 

tidsperioder och kvalitativa djupintervjuer, kan frågan om KASAM värdets förändring under 

återhämtning vid utmattningssyndrom kanske få ett svar. Antonovsky (2005) framhåller att ett 

standardiserat frågeformulär som KASAM 29 bara är ett sätt att pröva hans hypotes om en 

individs känsla av sammanhang. Han välkomnar försök att studera KASAM med flera olika 

metoder som till exempel strukturerade intervjuer och projektiva test. Om en ökning av KASAM 

under återhämtningsprocessen kan konstateras i framtida studier, skulle kvalitativa djupintervjuer 

kunna identifiera de faktorer som varit av betydelse för ökningen. Sådan forskning skulle kunna 

ligga till grund för rehabiliteringsmetoder som kan öka personens KASAM värde och därmed få 

personen att röra sig mot den positiva polen på hälsans kontinuum.  

 Vid Rehabträdgården på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp har förändring av 

KASAM värde studerats före och efter trädgårdsrehabilitering. Resultaten har visat att 

rehabiliteringen leder till starkare KASAM värde (Patrick Grahn, personlig kommunikation, 

januari 2013). Hur detta ökade värde håller sig över tid och om individen får en permanent 

starkare KASAM måste följas upp med longitudinella studier. Som teorigenomgången visade 

behövs mer forskning för att kunna få fram evidens om vilka rehabiliteringsmetoder som 

fungerar vid utmattningssyndrom. 

  Naturligtvis skulle det också vara intressant att följa deltagarna under prodromalfasen 

och mäta KASAM nivå före insjuknandet. För att studera om en rigid KASAM förebådar 

utmattningssyndromet är detta en nödvändighet, i kombination med kvalitativa intervjuer 

(Antonovsky, 2005).    
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 Det är också angeläget med mer forskning kring diagnosen i sig. Det har varit ett problem 

under arbetets gång att det inte råder konsensus kring vilka begrepp som ska användas och hur de 

ska användas för att beskriva denna svåra form av stressutlöst psykisk ohälsa. I introduktionen 

redogjordes för den inkonsekventa användning av begreppen som tillämpas i nuläget. Detta utgör 

naturligtvis ett bekymmer för forskaren som vill studera ämnet, men fram för allt drabbar denna 

inkonsekvens de individer som insjuknat. En person som drabbats av en normal stressreaktion 

och behöver vila upp sig en vecka eller två, kan få beskedet att han eller hon drabbats av 

utmattningssyndrom eller utbrändhet. För den som verkligen är drabbad och lever med svåra 

funktionsnedsättningar till följd av utmattningssyndromet, blir detta ett hån. Frågan väcks om det 

skulle accepteras att definitionerna och tillämpningarna användes så här vagt kring somatiska 

sjukdomar. I själva verket belyser detta i än högre grad behovet av mer forskning (och 

forskningsanslag) för att få fram mer kunskap om stressrelaterad psykisk ohälsa. Sedan måste 

resultaten av forskningen tillämpas ute i vårdens och patienternas verklighet för att göra 

samhällsnytta. När definitionerna blir klarare kommer nog också användningen av diagnosen att 

bli mer konsekvent. Detta skulle gynna alla parter, men framför allt patienterna som genom att få 

rätt diagnos, kan få rätt behandling och ökade möjligheter att lära sig mer om sitt 

sjukdomstillstånd. Med rätt kunskap kan patientens chanser till större begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet öka. 

Avslutande reflektion. 

 Genomförandet av denna studie har varit mycket lärorikt och givande. Arbetet har 

visserligen väckt fler frågor än svar, men fram för allt har det väckt en ännu större nyfikenhet 

och ett ännu större engagemang för ämnet. Det har blivit mer tydligt för författaren att de 

kunskapsluckor som finns kring ämnet är viktiga att fylla. För någonstans i 
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utmattningssyndromets förlopp, någonstans i pendlandet mellan den negativa polen och den 

positiva polen på hälsans kontinuum, ligger en klokskap fördold, det klokskap som Alexander 

Perski syftar på i citatet i inledningen (Pietrzak, 2002). Inget resultat i just denna studie pekar 

mot att förändring av individens KASAM värde ligger bakom de berättelser om en ökad 

upplevelse av meningsfullhet efter ett utmattningssyndrom som författaren tagit del av. Ändå är 

författarens intresse fortsatt stort för just dessa berättelser om ökad mening efter, eller kanske 

via, sjukdomen. De människorna som har funnit denna klokskap förblir intressanta. 

Förhoppningsvis kan denna klokskap komma fler till del. För behovet av hjälp vid det lidande 

som utmattningssyndromet utgör är fortsatt stort. 
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Bilaga 1 

Diagnoskriterier för utmattningssyndrom. 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har 

utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst 

sex månader. 

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, 

minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning. 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod: 

 

 Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning  

 Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker      

under tidspress 

 Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

 Sömnstörning 

 Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

 Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning,      

magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet. 

 

D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt 

eller i andra viktiga avseenden. 
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E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, 

medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, 

infektionssjukdom). 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångest syndrom samtidigt 

är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella 

diagnosen. 

 

(Socialstyrelsen, 2003). 
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Bilaga 2 

Information om studie om utmattningssyndrom och KASAM.  

  

Härmed tillfrågas du om deltagande i en studie, där syftet är att undersöka faktorer rörande 

återhämtningsprocessen hos personer med utmattningssyndrom. Förståelse för dessa faktorer i 

återhämtningsprocessen, skulle eventuellt kunna ligga till grund för metoder som kan stimulera 

och stärka vissa friskfaktorer hos individer med utmattningssyndrom. Det i sin tur skulle kunna 

resultera i minskat lidande för drabbade individer samt sänkta kostnader på samhällsnivå. 

 

Studien genomförs med hjälp av enkäter. Det beräknas ta högst en halvtimme att fylla i. Du är 

ombedd att delta därför att du uppgivit att du diagnostiserats med utmattningssyndrom.  

 

Medverkan i denna studie är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Du kan inte erbjudas någon ersättning för ditt deltagande, däremot vill jag 

uttrycka min tacksamhet för att du ställer upp. Skulle ifyllandet av enkäten på något sätt väcka 

något obehag hos dig, är du alltid välkommen att kontakta mig för att diskutera den uppkomna 

situationen och få hjälp. Allt material och information kommer att behandlas konfidentiellt. 

Resultatet i studien kommer att presenteras på ett sätt som inte gör det möjligt att identifiera 

enskilda personer.   

  

Jag är student och läser Psykologiprogrammet - inriktning arbete, vid Högskolan i Halmstad. Jag 

skriver nu min C-uppsats. Uppsatsen beräknas vara klar i januari 2013 och är då en offentlig 

handling som kommer att finnas tillgänglig i biblioteket på Högskolan i Halmstad samt på 
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databasen DIVA. Inga uppgifter i uppsatsen kommer att kunna kopplas till någon enskild person. 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

 

Vänligen Malin Jensen.                                                                     Margretetorp, 2012-12-04. 

  

Kontaktuppgifter: 

Malin Jensen 

Sven Johans väg 5 

266 98 Hjärnarp 

Tele: 0431-45 45 15, mobil: 076-80 42 625 

E-post: malinattityd@gmail.com  

 

Kontaktuppgifter till ansvarig handledare: 

Farhan Sarwar. 

Tele: 035-16 74 08 

E-post: farhan.sarwar@hh.s 

 

                                                                                                            

Samtycke: Jag har läst igenom ovanstående informationsbrev och jag samtycker till att delta i 

denna studie. 

 

Min underskrift:___________________________________________________________ 

 

mailto:malinattityd@gmail.com
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Bilaga 3 

Namnförtydligande:________________________________________________________ 

Jag har blivit diagnostiserad med utmattningssyndrom (och/eller utmattningsdepression). 

 

 Ja.   Nej. 

 

Jag är kvinna i åldern  

 

 20-29 år. 

 30-39 år. 

 40-49 år. 

 50-59 år. 

 60 och uppåt. 

 

Tidpunkt då jag fyller i enkäten:   

 

 Morgon 06.00-09.00 

 Förmiddag 09.00-12.00 

 Eftermiddag 12.00-17.00 

 Kväll 17.00-23.00 

 

Kryssa i det alternativ som bäst stämmer in på din situation 
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 Jag är sjukskriven till 100 % 

 

 Jag är sjukskriven till 100 % och får del av rehabilitering av olika slag (kontakt med läkare, 

psykolog, terapeut, sjukgymnast med flera). 

 

 Jag kan inte helt stå till arbetsmarknadens förfogande, men deltar i rehabiliterings och/eller 

arbetsinriktade aktiviteter i samarbete med Arbetsförmedlingen och/eller 

Försäkringskassan. 

 

 Jag har återhämtat mig i den utsträckningen att jag åter kan arbeta. 

 

 Annat alternativ. Beskriv med egna ord hur din nuvarande situation ser ut. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 4 
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