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Sammanfattning 
 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka främst två saker. För det första, 
vilken roll existentiella och andliga faktorer spelar för uppkomsten av utbrändhet 
samt, för det andra, vilken plats dessa frågor ges i behandlingen av utbrända 
människor. Mitt eget intresse för andliga frågor och mina erfarenheter av 
stressrelaterade tillstånd, både som "drabbad" och som behandlare, har fått mig att 
ställa frågorna.  
   Vad jag gjort är en kvalitativ, undersökande studie där jag intervjuat fem personer, i 
fem olika verksamheter, vilka alla arbetar med behandling av utbrändhet.  
  När det gäller fråga ett kommer alla respondenter direkt in på frågor om 
samhällsutveckling och tidsanda. Det snabba tempot i samhället samt avsaknaden av 
hänsyn till andliga och existentiella värden anförs som bidragande orsaker till 
utbrändhetsfenomenet. Alla respondenter betonar värdet av reflektion som en nyckel 
till hälsa. I det här fallet reflektion kring existentiella frågor rörande främst ens eget 
liv, hur jag vill leva mitt liv och vad som känns meningsfullt, men även reflektion 
över livet i stort, vad meningen "med det hela" är. Problemet med utbrändhet går 
delvis att förklara ur ett andligt och existentiellt perspektiv. De fysiska symptomen är 
bara uttrycket eller reaktionen men det finns ett metaperspektiv till detta. I de 
övergripande existentiella frågorna, om mening och sammanhang, skulle man kunna 
finna en förklaring. 
   Resultatet av fråga två visar att stort utrymme, framförallt för de existentiella 
frågorna, ges i behandlingen. De andliga frågorna, i den mån behandlarna separerar 
begreppen, tas upp om patienten själv vill. Dessa frågor kan då mer handla om 
livsåskådning, eventuell religionstillhörighet och meningen med livet. Det finns ett 
stort behov av att få prata om livsfrågor och få hjälp att nyorientera sig och omforma 
sitt liv mot större mening och sammanhang efter en period av utbrändhet. Det andliga 
benämns ofta som en upplevelse av att vara en del av något större. Kontakt med "det 
andliga" kan ofta fås i upplevelser som känns betydelsefulla för en själv. Det kan vara 
naturupplevelser, sång, musik eller andra aktiviteter som engagerar.            
   Differentialdiagnostikens betydelse i stressbegreppsdjungeln diskuteras i uppsatsen 
samt visioner och tankar om hur man skulle kunna jobba med förändring av rådande 
stressproblematik. 
   De teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för mitt resonemang är Edgar 
Borgenhammars teori om tillitsbrist, Aaron Antonovskys KASAM-begrepp och 
salutogena teori samt Viktor Frankls logoterapi. 
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1. Bakgrund 
 
Det finns idag en diskussion i samhället som rör sig kring stress och stressens 
påverkan på oss människor. Det finns otaliga exempel på historier om människor som 
"gått in i väggen", nått sin stresströskel och blivit sjukskrivna. Några drabbas av 
plötslig vuxendöd, på japanska kallad karoshi, och andra lider av utbrändhet. 
Ytterligare andra har stressrelaterade muskelspänningar, känner sig aldrig riktigt 
utvilade och undrar hur tiden skall räcka till allt som "måste" göras.. De flesta 
tidningar delar med sig av goda råd för att undvika stress, talar om att det är viktigt att 
kunna säga nej och att prioritera bland åtaganden och uppgifter. 
   Forskning rörande utbrändhet (för definition se 2.3) kom igång på 1970-talet i USA 
med främst två företrädare, H Freudenberger och C Maslach (Jenner & Segraeus 
1989). Från början handlade utbrändhetsproblematiken främst om dem som jobbar i 
människovårdande yrken. I dag har begreppet utökats till att kunna gälla i princip vem 
som helst, i vilka yrken som helst, och till och med dem utan yrke, de arbetslösa. 
Stressen är idag ett uppmärksammat folkhälsoproblem, inte bara i Sverige. 
Undersökningar från flera länder i norra Europa och från USA visar att var tionde 
person lider av de skärpta kraven i arbetslivet och har stressrelaterade symptom. I 
Sverige finns beräkningar som visar att två tredjedelar av de som är 
långtidssjukskrivna för psykiska problem kan vara utbrända. De "riktigt utbrända", 
dvs de personer som "slutat fungera", anges i Sverige vara mellan 20 000 och 30 000 
personer, alltså 0,4 % till 0,6 % av alla 20-64-åriga svenskar (Granvik, 2001). 
    Mycket finns skrivet om utbrändhetens symptom och orsaker. De kroppsliga 
reaktionerna går att mäta på cellnivå (Währborg, 2002). Vi kan beskriva 
hormonförändringar, neurologiska förändringar, hjärt- kärlpåverkan, psykiska och 
mentala förändringar samt förlorad livslust och känsla av mening i tillvaron (FRN, 
2000). Av den anledningen är det inte i första hand dessa symptomfrågor jag vill 
uppehålla mig vid i denna uppsats, med ett undantag -frågan om mening. Denna fråga 
skulle jag vilja diskutera ur ett existentiellt och andligt perspektiv. Olika egna 
funderingar har fått mig att vilja undersöka detta närmare, till exempel vad vi har som 
bär oss genom svårigheter i livet. Har det att göra med livsåskådning? Har det 
någonting med andlighet att göra? Har vi brist på hänsyn till andliga värden i 
samhället idag? Pratar vi om detta på en nivå som har betydelse för 
samhällsutvecklingen, till exempel i behandlingen av dem av oss som drabbats av 
utbrändhet? Kan man lida av brist på mening och sammanhang på ett sådant sätt att 
man blir sjuk, utan att känna till orsaken till sjukan? Om detta är fallet, vem skall i så 
fall väcka frågan? 
   Min egen erfarenhet av stressrelaterade tillstånd, både som "drabbad" och som 
behandlare, har fått mig att ställa frågorna. Vad jag vet från människor jag mött, är att 
den behandling som erbjudits dem när de sökt hjälp var erbjudande om medicinering 
samt en viss tids sjukskrivning. Inget mer. Andra har berättat om möten med mycket 
förstående läkare som haft resurser att remittera dem till kompetenta team där de 
blivit väl omhändertagna och fått god hjälp. Ytterligare andra läkare vill somatisera 
problemet och de existentiella/andliga spörsmålen verkar inte få något utrymme alls. 
Så, vilken roll bör samhället, vi, ge de existentiella frågorna egentligen?  
 
 
 



2. Definitioner  
 
För att överhuvud taget kunna benämna företeelser och föra en diskussion kring olika 
skeenden och fenomen, krävs ord. Ord kan ibland kännas otillräckliga och 
begränsande, särskilt när de används för att fånga och beskriva något angeläget och 
viktigt. Mot bakgrund av detta vill jag från början definiera tre nyckelbegrepp som 
kommer att ligga till grund för mitt resonerande i denna uppsats. Jag skall göra mitt 
bästa för att fånga begreppens vidd, väl medveten om den begränsande faktorn vid 
valet av beskrivande ord och termer. 
 
 
2:1 Andlighet  
 
Andlighet, som jag ser det, behöver inte vara förbehållet någon religion. Det kan 
också vara högst personligt vad man definierar som andligt. Så vitt jag vet har ingen 
patent på definitionen även om många är eniga om vad som ingår i begreppet. Därför 
kommer jag inte här att ge någon tydlig referens till detta begrepp. Beroende på vilken 
livsåskådning man har och hur man definierar andlighet, kommer ens förhållningssätt 
till människor och ens syn på hälsa/ohälsa att se olika ut. Personligen anser jag att 
livet, i sin ursprungliga form, är andligt, inte biologiskt. Däremot tar det sig 
biologiska/fysiska uttryck. Ett sådant fysiskt uttryck är människokroppen. I försök att 
definiera vad en människa är, kan man ofta se en uppdelning i tre olika aspekter: 
kropp, själ och ande. Enligt Borgenhammar1 (Nationella Folkhälsokommittén, 1997) 
kan denna uppdelning vara lämplig som språkligt arbetsredskap för att få hanterbara 
begrepp men visar bara på tre aspekter av ett sammanhängande helt. Kroppen vet vi 
väl i stort sett vad den är. Själen skulle man eventuellt kunna kalla för den psykiska 
aspekten innehållande tankar, känslor, erfarenheter och, enligt Borgenhammar, 
möjligheter till kreativitet, välbefinnande och kärlek. Anden, till sist, tänker jag mig 
som den aspekt som ger uttryck för själva livskraften, livet självt från mikrokosmos 
till makrokosmos omfattande allting alltså även själen och kroppen. Borgenhammar 
säger om den andliga dimensionen, att den inte är åtkomlig för "vetenskaplig" 
kunskap. I stället är det en djupdimension som kan antydas med hjälp av myter och 
symboler och kan bidra till sammanhang och mening. Med utgångspunkt från detta 
vill jag definiera det andliga som den sammanhållande kraft som är gemensam för allt 
liv. Människan är ett andligt väsen. 
   Andliga frågor är frågor som djupast rör meningen med livet. Dels meningen i stort, 
allt liv, dels meningen med ens eget, individuella liv. Förvisso är människor olika 
mycket intresserade av att fördjupa sig i detta. Frågor här kan handla om 
livsåskådning och religionstillhörighet. Finns det någon gud? Finns det ett liv efter 
döden? Finns det någon plan för mitt liv eller är det jag själv eller slumpen som 
avgör? Hur förhåller jag mig till min ålderdom, mitt lidande och min död? Dessa 
frågor brukar aktualiseras vid livskriser, om inte annars, och är därför viktiga att ta 
hänsyn till i behandlingssituationer där människor söker hjälp. 
 

                                                           
1 Tidigare professor i hälso- och sjukvårdsadministration vid Nordiska Hälsovårdshögskolan i 
Göteborg. 
 



2:2 Existentiella frågor  
 
Dessa frågor specificerar de andliga frågorna. Jag skulle kunna kalla dem för 
livsfrågor; som spänner från födelse till död och omfattar allting rörande värde och 
meningsfullhet däremellan. När vi är på väg i livet, mitt i  vardagen, infinner sig för 
de flesta människor olika frågor rörande värde, mening och meningsfullhet i det som 
sker när vi lär, arbetar, leker och älskar. Frågor här kan handla om hur jag vill leva 
mitt liv. Vad är viktigt i mitt liv? Vad är det som driver/motiverar mig? Hur förhåller 
jag mig till människor jag står i nära relation till och vad innebär meningsfull 
sysselsättning för mig?  
   Det är inte helt självklart att dra en tydlig gräns mellan de andliga och existentiella 
frågorna eftersom de ofta handlar om samma saker. De handlar om livet, om 
meningen med livet å ena sidan och upplevelse av meningsfullhet i livet å den andra. 
Detta kan betyda att saker som sker i livet kan ha en mening även om den enskilda 
människan inte upplever det som sker som meningsfullt. Man behöver inte ha en 
andlig förankring för att ställa existentiella frågor. De existentiella frågornas karaktär 
kan då bli av mer praktisk eller världslig natur. I en behandlingssituation kan det 
därför vara av vikt att påvisa olika perspektiv på livet och att diskutera personliga 
förhållningssätt till det vi konfronteras med i tillvaron. På så sätt kan vi få tillgång till 
en större tänkbar repertoar av förhållningssätt vilka kan hjälpa oss att göra 
hälsosamma val utifrån de förutsättningar var och en har. 
 
 
2:3 Utbrändhet  
 
Utbrändhet, utmattning, utmattningsdepression, kroniskt trötthetssyndrom, 
hjärnstress. Många namn finns på de tillstånd man kan hamna i när man utsatts för 
långvarig stress och får ett stress-sammanbrott. Det finns likheter mellan dessa olika 
tillstånd men det finns också skillnader. Vissa forskare anser det mycket viktigt med 
differentialdiagnostik2 eftersom de olika tillstånden kräver olika behandlingsinsatser. 
Andra forskare menar att gränserna mellan de olika tillstånden är flytande, att de inte 
går att klart avgränsa från varandra (Burell, 2000). Personligen håller jag med den 
sistnämnda gruppen. Det finns såpass många likheter mellan tillstånden att jag anser 
det möjligt att samla dem under en gemensam beteckning. I denna uppsats väljer jag 
att genomgående att kalla allihop för utbrändhet och använder då termen i vid mening.  
   I en skrift från Forskningsrådsnämnden (FRN, 2000) diskuterar flera svenska 
stressforskare möjliga och definierade orsaker till och symptom på utbrändhet.3 Ett 
centralt symptom som är gemensamt för ovanstående tillstånd är trötthet, fysisk, 
mental och känslomässig. Även en andlig trötthet anförs vilket betyder att livet 
förlorar sin kvalitet och mening. För dessa stressutlösta trötthetssjukdomar brukar, 
förutom tröttheten, följande symptom/reaktioner anges som typiska: nedstämdhet, 
sömnrubbningar, humörförändringar, cynism, låg stresstolerans, olika fysiska besvär 
såsom muskelspänningar, värk och magbesvär. Även neuroendokrinologiska 
förändringar och organförslitning (ibid.). Utbrändhet anges av vissa som en process, 
av andra som ett tillstånd. Ett processtänkande skulle kunna förklara varför många 

                                                           
2 Differentialdiagnostik: att särskilja mellan två eller flera sjukdomar med likartade symptom. 
3 Forskarna i nämnda skrift är Töres Teorell, Kristina Orth-Gomér, Aleksander Perski, Gunilla Burell 
och Bengt Arnetz. 



definitioner av begreppet skiljer sig åt. Man har helt enkelt tagit fasta på olika stadier i 
processen (Granvik, 2001). 
   Orsaker till utbrändhet är flera och av vitt skilda slag. Nuvarande forskning pekar 
inte på andliga och existentiella faktorer som orsak, utan nämner andra faktorer. En 
del forskare ställer problemet med utbrändhet i relation till samhällsutvecklingen. 
Andra vinklar det till att vara ett arbetsplatsrelaterat problem och för diskussionen på 
det planet. Ytterligare andra vill lyfta diskussionen från ett individ- och 
organisationsperspektiv till ett globalt plan och diskutera systemfel som gynnar stress. 
På arbetsplatsen kan problemen handla om informationsbombardemang av olika slag, 
hög arbetsbelastning där man förlorar kontrollen över sitt eget arbete, 
omorganisationer som ger nya arbetsuppgifter och andra arbetskamrater. Det kan 
handla om olösta konflikter i personalgruppen, om bristande stöd och uppskattning 
från chefen eller en känsla av att det man gör inte är meningsfullt. På det privata 
planet kan det handla om problem med hemförhållanden, pengar, fritid, relationer och 
personliga kriser. Personlighetsfaktorer spelar också in liksom ens förmåga att hantera 
stress, copingförmågan. Ofta är det en kombination av flera faktorer (FRN, 2000; 
Maslach, 1999). När det gäller val av behandling bör därför hänsyn tas till samtliga 
områden och insatserna anpassas därefter (egen anmärkning).  
   Min uppfattning är att utbrändhet är en process. Det tar tid att hamna i den och det 
tar tid att ta sig ur. Den är ett resultat av att man under lång tid utsatts för stress 
fysiskt, psykisk, socialt eller andligt, på en eller flera nivåer samtidigt, tills situationen 
blir ohållbar. Tillståndet är botbart även om man aldrig blir sig lik igen. Detta att inte 
bli sig lik igen behöver inte innebära något negativt. Det kan handla om att man 
tydligare ser sina gränser, får lättare att göra medvetna och bättre val. Om man i 
interaktion med omgivningen upplever att man, i egenskap av den person man är, kan 
påverkas så till den grad att man blir utbränd, finns det anledning att fundera över 
varifrån man utgår när man tänker, känner och handlar. Är det från mig själv? En 
möjlig personlig konsekvens efter en utbrändhetsprocess är att man hittar sig själv 
som referenspunkt. 
 
 
3. Syfte 
 
Mitt syfte är att undersöka verksamheter som ägnar sig åt att behandla människor med 
utbrändhetssymptom för att se vilken eventuell existentiell/andlig ansats som finns i 
behandlingsarbetet. För detta ändamål vill jag undersöka statligt stödda verksamheter 
eftersom det är där gemene-utbrände-man som söker medicinsk hjälp för sina 
bekymmer hamnar. För övrigt vill jag försöka få svar på frågorna i min 
problemformulering nedan. 
 
 
4. Problemformulering/frågeställningar 
 
Här väljer jag att begränsa mig till två huvudfrågeställningar med en rad 
kompletterande underfrågor. Dessa kommer att ligga till grund för mina intervjuer. 
 
1. Spelar existentiella/andliga faktorer någon roll för uppkomsten av utbrändhet?  
 



Har det någon betydelse för hälsa och välbefinnande att ha tänkt och reflekterat över 
existentiella frågor och kommit fram till något förhållningssätt av betydelse för ens 
eget liv? Människor som inte gör det, löper de större risk att drabbas av utbrändhet? 
Kan grubblerier över existentiella frågor bidra till uppkomst av utbrändhet? Kan man, 
åtminstone delvis, förklara utbrändhet ur ett existentiellt perspektiv?  
 
2. Ges existentiella/andliga frågor något utrymme i behandlingen av utbrända? 
 
Uttrycker patienten behov av att diskutera existentiella och andliga frågor? Finns det i 
så fall utrymme för detta? Ingår dessa frågor redan som en naturlig del i 
behandlingsarbetet? Hur då? Finns det metoder, benämningar, teorier? Är det viktigt 
med differentialdiagnostik?  
 
 
5. Teori  
 
Vid mina efterforskningar har jag funnit att det finns vissa teorier som uppmärk-
sammar de andliga och existentiella faktorernas betydelse för välbefinnande och 
hälsa. Här har jag valt att utgå från tre stycken rätt välkända teorier/modeller vilka 
ofta citeras eller hänvisas till i litteratur som behandlar olika aspekter på mänskligt väl 
och ve. Andra lägger större tonvikt vid/diskuterar hellre praktiska och instrumentella 
lösningar när det uppstår problem med hälsan och arbetslivet. Ytterligare andra tar det 
medicinbiologiska perspektivet och kopplar inte hälsa till känslor av mening och 
sammanhang, i alla fall inte ur något andligt perspektiv. 
   En teori som är vedertagen av vissa och hårt kritiserad av andra, är Edgar 
Borgenhammars teori om tillitsbrist. Denna inkluderar ett andligt och existentiellt 
perspektiv och känns relevant för denna uppsats. Aaron Antonovskys salutogena teori 
och KASAM-begrepp är en annan, även den åt det kontroversiella hållet. Viktor 
Frankls behandlingsmetod, logoterapin, får utgöra en tredje utgångspunkt i 
sammanhanget. Dessa tre inriktningar ser jag som komplementära på följande sätt: 
Borgenhammar ger en övergripande teori som analyserar hälsotillståndet från individ- 
till samhällsnivå. Antonovsky, tillhandahåller en begreppsapparat man kan använda 
att "ta bäring mot" för att diskutera existentiella frågor kopplade till hälsa/utbrändhet. 
Frankls tankar kan man se som något som ger mer innehåll och substans åt 
Antonovskys begrepp och motiverar vikten av att ägna sig åt existentiella frågor.4 
 
 
5:1 Tillitsbrist 
 
Gäller de stora hälsoproblemen i vårt samhälle själens nöd snarare än magens bröd, 
undrar Borgenhammar (1994) och fortsätter: "-Västerlandets kris är inte i första hand 
materiell. Snarare är det en andlig kris." (Ibid. s. 57). 
   Borgenhammar  talar om tre skeden i folkhälsans utveckling under 1900-talet. Först 
fanns fattigdomssjukdomarnas epok som kännetecknades av infektioner, till exempel 
tuberkulos, lunginflammation och difteri. Denna epok avlöstes av vällevnads-
sjukdomarnas epok med sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, tumörer och 
diabetes. Ett tredje skede i folkhälsan tycks vara på väg, menar Borgenhammar. 
                                                           
4 Andra som skriver om mening och sammanhang är A. Maslow, E.H. Erikson, E. Fromm, 
 M. Frankenheuser, S. Ehdin, G. Burell, med flera. 



Tillitsohälsans epok. Många som går till läkare anses inte i första hand lida av 
kroppslig sjukdom. Orsakerna är mer sammansatta och man kan tala om "psyko-
emotio-socio-somatisk" ohälsa, dvs där det finns en psykologisk, en emotionell, en 
social och en kroppslig komponent. Borgenhammar menar att det ibland är "livet 
självt" som värker. När de diagnostiska instrumenten inte visar några kroppsliga fel 
kan begreppet "existentiell smärta" täcka delar av det här problemet. Mot detta finns 
inga verksamma läkemedel.  
 
 
5:1:1 Uttryck för ohälsa 
 
Vilka uttryck skulle då den nya ohälsan kunna ta sig?  Som jag uppfattar 
Borgenhammar ser han tillitsbristen som ett tillstånd vilket kan ge upphov till 
sjukdom och ohälsa. Tillitsbristen finns uttryckt både i samhället och i den enskilde 
individen. Symptom kommer då följaktligen att visa sig på dessa områden. Problem 
med ökad försäljning av psykofarmaka kan nämnas samt stress, både bland barn och 
vuxna. Man stressas inte bara av för mycket att göra utan också av för lite. Ensamhet 
är ett stort problem för många. Människor säger inte till doktorn att de lider av 
tillitsbrist eller existentiella bristtillstånd. Istället kan det handla om andra bekymmer, 
till exempel sömnstörningar, ängslan, orolig mage, värk och trötthet. Sjukvården står i 
många fall frågande inför dessa problem och vet inte hur de bäst skall tas om hand.  
Idag brister de medmänskliga skyddsnäten för många. Generationsklyftan vidgas och 
de äldres värde blundar man ofta för, menar Borgenhammar. Många upplever en 
politisk och social maktlöshet. Det finns en påtaglig bräcklighet i datasystem och 
samhälle där systemen blivit mer opersonliga och svåra att överblicka. Det kan bli 
svårt för många att känna att de ingår i något större meningsfullt sammanhang. Ur 
detta kan ohälsa uppstå. Ytterligare en aspekt av vikt i detta sammanhang är 
miljöfrågorna. Borgenhammar menar att även miljöförstöringen kan bidra till 
tillitsbristen och därmed ohälsan. Avfallsbergen växer och marken försuras. Skogar 
dör medan industrin, biltrafiken och jordbruket fortsätter att sprida föroreningar. Om 
naturen dör kanske det bara är en tidsfråga innan människor också utvecklar 
sjukdomar och dör för tidigt. En "kollektiv ångest" börjar sprida sig inför 
miljöproblemen och högteknologins risker. Här är det en rädsla (min kursivering) 
som är över gränsvärdet, enligt Borgenhammar. Borgenhammar blir samhällspolitisk 
och för ett resonemang kring att vi vet mer än förr varför människor blir sjuka, men 
att kunskapen är fragmentariserad. Det finns ett stort vetande och kunnande men det 
tillämpas inte av politiska och administrativa beslutsfattare i praktisk politik för 
folkhälsa.  
   Borgenhammar delar upp tillitsbristen i tre delar:  
1. brist på tillit till sig själv, alltså till ens egen förmåga att klara av livets 

besvärligheter  
2. brist på tillit till andra människor, organisationer eller system- till exempel 

ekonomiska eller politiska  
3. oförmåga att finna svar, godtagbara för en själv, på livets existentiella frågor, de 

som handlar om varifrån man kommer, vart man är på väg och om man ser det 
som möjligt att skapa mening i sin tillvaro  

   Sammanfattningsvis kan man säga att tillitsohälsans epok kännetecknas av 
"människors bristande förmåga att hantera livets risker och osäkerheter" 
(Borgenhammar, 1994 s.46).  
 



5:1:2 Ansvar 
 
Vad kan man då göra för att tillitsbristen inte skall bli ohanterbar?  Ansvar är något 
Borgenhammar framför som viktigt och centralt i sammanhanget. Att ta ansvar, både 
för sig själv och för andra, bidrar till att reducera ängslan. Gemenskap och möjlighet   
att skapa nära relationer där man kan utbyta tankar och känslor om sådant som är 
viktigt i livet. Självhjälpsgrupper, kamratföreningar och stödgrupper, både inom skola 
och inom sjukvård, är exempel på detta. För sjukvårdens del är det viktigt att arbeta 
över specialitetsgränserna och ha starka nätverk. Hälso- och sjukvården bör också 
arbeta nära frivilligorganisationer, med kyrkor, idrottsföreningar och massmedia etc, 
dels för att lära, dels för att påverka och föra vidare kunskap om ohälsans orsaker och 
hälsans förutsättningar.  
 
 
5:2 Känsla av sammanhang  
 
Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky är en flitigt citerad man. I alla fall i 
kretsar som ägnar sig åt hälsa, folkhälso- och livsstilsfrågor. Så även här dyker han 
upp för att förhoppningsvis, med sin teori om sammanhang, kunna belysa  något om 
sambandet mellan existentiella frågor och hälsa/ohälsa, till exempel utbrändhet. 
   Vad Antonovsky har ägnat sig åt i sin forskning är att försöka besvara frågan varför 
somliga människor, trots att de utsätts för stora påfrestningar i livet, ändå bevarar sin 
hälsa. Vad har de som gör att de kan återhämta sig väl efter stressande händelser, 
bevara sin hälsa eller till och med öka den när andra inte gör det på samma sätt? 
Denna frågeställning fångar kärnan i det salutogenetiska5 synsättet. Detta synsätt 
fokuserar på hälsans ursprung och ställer frågan varför människor hamnar vid den 
positiva polen i dimensionen hälsa-ohälsa, eller vad som får dem att röra sig mot 
denna pol (se kontinuum, nedan). Begreppet ställs mot ett annat, det patogenetiska, 
där man försöker förklara varför människor blir sjuka och varför de hamnar i en viss 
sjukdomskategori. Antonovsky ser salutogenes och patogenes som komplementära 
förhållanden på ett kontinuum6 där hälsa och ohälsa utgör de yttersta polerna. Ens 
placering på detta kontinuum varierar genom livet, men det intressanta är då att 
utforska vad som gör att man kan upprätthålla sin plats på det (om den är bra) eller 
röra sig i riktning mot den positiva polen (Antonovsky, 1991). 
 
 
5:2:1 KASAM: begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet 
 
Som svar på den salutogenetiska frågan har Antonovsky formulerat begreppet Känsla 
Av Sammanhang, förkortat KASAM, som en mycket viktig faktor bakom 
upprätthållandet av ens position på kontinuet hälsa-ohälsa och rörelser mot dess friska 
pol. Begreppet KASAM innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet där den sistnämnda är den viktigaste. Några anspråk på att KASAM 
skulle vara den enda variabel som påverkar hälsan gör Antonovsky inte.  
 

                                                           
5 Salutogenetisk och patogenetisk är termerna så som de anges i den svenska översättningen från 1991. 
Alternativ böjningsform kunde vara salutogen och patogen (egen anmärkning). 
6 Hälsa  ------------------------------ Ohälsa   (illustrerar kontinuum) 



   Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 
förnuftsmässigt gripbara, som sammanhängande, strukturerade och tydliga. En person 
med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli han/hon kommer att möta i 
framtiden är förutsägbara, eller att de, när de kommer som överraskningar, åtminstone 
går att ordna och förklara. 
   Hanterbarhet syftar på i vilken mån man upplever att det står resurser till ens 
förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs på en när man 
bombarderas av stimuli. Har man en hög känsla av hanterbarhet, kommer man inte att 
känna sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en 
orättvist. När olyckliga saker händer, kommer man ändå ett kunna reda sig och inte 
sörja för evigt. 
   Meningsfullhet betraktas som begreppets motivationsfaktor. Syftar på i vilken 
utsträckning man tycker att de krav livet ställer en inför är värda att satsa energi på, är 
värda känslomässigt engagemang och hängivelse. Den som har en hög känsla av 
meningsfullhet drar sig inte för att konfronteras med utmaningar utan är inställd på att 
satsa energi på att söka en mening i dem och göra sitt bästa för att med värdigheten i 
behåll komma igenom dem. Varför Antonovsky anser att meningsfullheten är den 
motivationella och viktigaste komponenten är för att de människor som är engagerade 
och bryr sig om alltid har möjlighet att vinna förståelse och finna resurser. 
   KASAM bör ses som ett förhållningssätt snarare än ett personlighetsdrag, som ett 
varaktigt och generaliserat sätt att se på världen och sitt liv i den. Mycket handlar om 
med vilken framgång man hanterar spänning. Vad personer med en stark KASAM gör 
är att välja den copingstil7 som bäst lämpar sig för att hantera den stressor8 man ställts 
inför. Stressorerna ses inte som något fult som måste bekämpas utan som något hela 
tiden närvarande. Beroende på typen av stressor och hur pass framgångsrik 
upplösningen av spänningen är, kan stressorerna mycket väl vara hälsobefrämjande. 
 
 
5:2:2 Viktigt för en stark KASAM 
 
Antonovsky anser fyra områden vara särskilt viktiga för en stark KASAM. Det gäller 
1) ens känslor, 2) de närmaste relationerna, 3) den huvudsakliga sysselsättningen och  
4) existentiella teman såsom död, oundvikliga misslyckanden, konflikter och 
isolering. Men, menar Antonovsky, om man medger att dessa områden är viktiga i ens 
liv kvarstår frågan om de är meningsfulla också i den bemärkelsen att de upplevs som 
utmaningar värda att investera energi i. Min egen kommentar till detta, kopplat till 
utbrändhet, är att det kanske är just denna drivkraft att investera energi i något som är 
precis det man för tillfället saknar. Antonovsky nämner gränser och menar att vi alla 
har gränser för vad vi tycker vi vill intressera oss för. Denna sfär kan vara mycket vid 
för en person och ganska snäv för en annan. Gränsbegreppet innebär att man inte 
behöver känna att allt här i livet är högst hanterbart, begripligt och meningsfullt för att 
man skall ha en stark KASAM. Det avgörande är om det finns livssektorer personen 
själv tycker är viktiga. Detta kan vara nog så viktigt att ta hänsyn till i en 
behandlingssituation för utbrända, tänker jag mig, och det motiverar värdet av en 
individuell behandlingsstrategi. För att sammanfatta är tanken alltså att det finns ett 
kausalt samband mellan KASAM och hälsa, där variabeln meningsfullhet, åtminstone 
                                                           
7 Copingstil: innebär stresshanteringsteknik. Det sätt man hanterar stress och spänningar på. 
8 Stressorer: definieras som alla de stimuli och krav vi möter i tillvaron. De stressorer vi inte 
automatiskt hittar ett bra sätt att anpassa oss till har som främsta konsekvens att ett spänningstillstånd 
uppstår. 



inom de fyra områden som angetts ovan, är den viktigaste faktorn för möjligheten att 
uppnå god hälsa samt motverka ohälsa. 
 
 
5:3 Viljan till mening  
 
Vad längtar en människa verkligen efter i djupet av sitt väsen? Viktor E. Frankl9, 
ställer frågan. Frankl har utvecklat en behandlingsmetod han kallar för logoterapi. 
Denna går ut på att hjälpa människor att finna meningen med sina liv. Frankl menar 
att människans sökande efter mening är en primär kraft. Denna mening är unik och 
måste sökas och förverkligas av individen själv för att kunna tillfredsställa hennes 
vilja till mening (Frankl, 1996). 
 
 
5:3:1 Existentiell frustration 
 
En människas vilja till mening kan bli frustrerad. Logoterapin talar då om "existentiell 
frustration". Termen existentiell används här i tre olika betydelser: 1) Existensen 
själv, den specifikt mänskliga formen för liv, 2) existensens mening och 3) strävan 
efter att finna en konkret mening i ens egen personliga existens. Kanske är det denna 
tredje och sista punkt som kommer att ha störst relevans i denna uppsats, kopplad till 
behandling av utbrändhet. Existentiell frustration tillhör den andliga dimensionen. 
Denna betecknar allt som har att göra med den andliga delen av människans 
personlighet och har här inte i första hand religiös betydelse. Problem här uppstår ur 
konflikter mellan olika värden, ur moraliska konflikter och andliga problem. Frankl 
menar att visst kan människans sökande efter mening ge upphov till inre spänningar 
men den existentiella frustrationen i sig är vare sig patologisk eller patogen. Det är 
viktigt att läkare tar dessa andliga frågor på allvar och inte begraver dem under en hög 
lugnande mediciner. Att uppleva spänningsfältet mellan vad man är och vad man är 
på väg att bli tillhör människans väsen och är en förutsättning för den psykiska hälsan.  
Om man som terapeut vill främja patientens psykiska hälsa, skall man därför inte vara 
rädd att orientera sig i riktning mot meningen i deras liv. Vi kan väcka en människa ur 
hennes latenstillstånd genom att konfrontera henne med en mening som det är hennes 
uppgift att förverkliga. Jag ställer mig frågan om det är detta en "utbrändhetsterapeut" 
skulle kunna hjälpa till med. Det är ju i så fall mycket hoppfullt. 
 
 
5:3:2 Ett existentiellt vakuum 
 
Det existentiella vakuum är ett utbrett fenomen i det tjugonde århundradet, menar 
Frankl. Detta kan leda till ohälsa i form av depressioner och psykiatriska problem. 
Här i Västerlandet är det sannolikt detta som är det stora problemet. Inte hunger och 
materiell nöd. Man kan säga att människan har till räckligt att leva av men ingenting 
att leva för. Det har skett en förlust i och med att de traditioner som formade och 
stödde henne tidigare, nu i snabb takt försvinner. Hon måste träffa val och kan inte 
luta sig mot någon instinktmässig säkerhet längre. Alkoholism, brottslighet och 
självmord är saker som kan uppstå ur ett existentiellt vakuum. Likaså kriser som 

                                                           
9 V. Frankl, österrikisk neurolog och psykiater med erfarenhet som fånge i tyska koncentrationsläger 
under andra världskriget. 



drabbar människor när de pensioneras eller åldras. Den frustrerade viljan till mening 
kan kompenseras av viljan till makt och dess mest primitiva form, viljan till pengar. I 
andra fall är det viljan till lust som tar överhanden.  
 
 
5:3:3 Meningen med livet – vad kan vi göra? 
 
Det väsentliga är inte livets mening i allmänhet, suprameningen, den yttersta och 
djupaste, utan den specifika meningen i en persons liv i varje givet ögonblick. I stället 
för att fråga vad meningen är med livet kan man vända på det och se att frågan är 
ställd till en själv istället. Varje människa tillfrågas av livet och hon kan bara svara för 
sitt eget liv, genom att ta ansvar för sitt liv. Logoterapins kategoriska imperativ, som 
Frankl uttrycker det, lyder: "Lev som om du levde för andra gången och som om du 
första gången hade handlat så galet som du håller på att handla nu!" (Frankl, 1996 
s.121). Människan är oförutsägbar, menar Frankl, så till vida att hon inte kan 
determineras eller begränsas av vare sig biologiska, psykologiska eller sociologiska 
faktorer. Ett av den mänskliga existensens karakteristiska drag är hennes förmåga att 
höja sig över sådana betingelser och överskrida dess gränser. På samma sätt 
överskrider, transcenderar, människan sig själv. En människa är ett 
självtranscenderande väsen.  
 
 
5:4 Kritik 
 
Kritik finns mot både Borgenhammar och Antonovsky. Båda dessa forskare ägnar sig 
åt fenomen som tar sig fysiska, psykiska och sociala uttryck och diskuterar 
konsekvenser av detta kopplat till den fysiska hälsan. Gentemot Frankl, som är mera 
strikt psykologisk i sin ansats, har jag inte hittat någon kritik som jag avser att ta upp 
här. 
   Kritik mot Borgenhammar riktas av Robert Olin (Nationella Folkhälsokommittén, 
1997) som i ett debattinlägg menar att Borgenhammar tillåter sig ett stort antal 
vårdslösa och sakligt ogrundade generaliseringar när han påstår att samtidens olika 
former av destruktivitet och asocialt beteende skall ses som ett uttryck för 
ohälsa/sjukdom. Olin menar att Borgenhammar "i en obehaglig blandning spelar på 
okunnighet, fördomar och rädsla då han argumenterar för sin syn på samtidens 
hälsoproblem" (s.59). Olin är också kritisk till att Borgenhammar inte förklarar på 
vilket sätt, via vilka mekanismer, människor blir sjuka av tillitsbrist. Borgenhammar 
försvarar sig och menar att det givetvis finns andra orsaker till sjukdom och förnekar 
inte inverkan av exempelvis bakterier och virus. Borgenhammar pekar också på en 
annan tänkbar utveckling, den "genetiska ohälsans epok", med riskfyllda mutationer 
etc. Vad Borgenhammar vill illustrera med begreppet tillitsohälsa är just den 
oförmåga att hantera livets risker och osäkerheter som han menar är ett växande 
problem (ohälsa) hos många. 
   En intressant och bitvis fullständigt lysande kritisk granskning av Antonovskys 
KASAM- begrepp står att finna i FRN- rapporten "Röster om KASAM" (FRN, 1998). 
En artikel av Tomas Kumlin ligger till grund för rapporten där 15 forskare uttalar sig. 
Antonovskys teori handlar om hur vi upplever vår tillvaro som meningsfull och vad 
detta har för konsekvenser för hälsan. KASAM beskrivs som den bakomliggande 
hållning i stressprocessen som ger oss nycklarna till god stresshantering. Ytterst 
handlar ju detta om att stå i direkt kontakt med verkligheten. Problemet uppstår, enligt 



Kumlin, när Antonovsky skall göra en vetenskaplig beskrivning av denna direkta 
kontakt. Problemets kärna är att man inte kan klara av att hantera ett fenomen som 
direkt kontakt inom en normalvetenskaplig förklaringsram, det går utanför det som är 
vetenskapligt mätbart. Här menar Kumlin att Antonovsky "korrumperar" de insikter 
han själv pekar mot genom att reducera KASAM till något som skall rymmas inom de 
vetenskapliga ramarna. Trots att Antonovsky inte hävdar att KASAM är synonymt 
med det existentiella, menar Kumlin att KASAM, som det beskrivs, måste vara helt 
grundläggande för hur vi uppfattar och förhåller oss till det existentiella 
(sammanhanget framgår tydligare i orginalrapporten). Om man jämför vad 
Antonovsky påstår om KASAM med vad olika mystikertraditioner säger om en 
djupare existensform, finns det flera slående likheter. Problemet, enligt Kumlin, är att 
vetenskap och existentiell verklighet inte kompletterar varandra idag. 
   Kumlin problematiserar också hela det vetenskapliga vetandet och menar att det inte 
är säkert att vissa fenomen går att förstå inom en specifik kunskapstradition som till 
exempel den vetenskapliga. Han diskuterar också värdet av empiri och menar att man 
allvarligt kan ifrågasätta om så kallad empiri verkligen leder till så värst mycket 
säkrare eller bättre kunskap än enbart teoretisk kunskap. Detta låter i mina öron 
snarare som ett försvar än en kritik och kan i så fall, här, få gälla för Borgenhammar 
också där jag i denna uppsats inte hänvisar till någon empirisk undersökning gällande  
tillitsbrist. 
 
 
6. Metod  
 
Vad jag gjort är en kvalitativ, undersökande studie där jag utgått från en genuin fråga 
präglad av nyfikenhet. Alltså en fråga jag inte redan vet svaret på men gärna vill hitta 
svar på. Som metod har jag använt mig av intervjuer med öppna, halvstrukturerade 
frågor. Det betyder att jag vet vad jag vill fråga om, som områden, men vill att de jag 
frågar skall få en möjlighet att utveckla egna tankar kring området. Lantz (1993) 
benämner detta som den riktat öppna intervjun. Detta innebär att intervjuaren 
definierar de kvaliteter som skall undersökas och respondenten fördjupar sig i det som 
intervjuaren finner meningsfullt. Frågorna är öppna men riktade mot sitt område. 
Karakteristiskt för intervjun är också att den: är deskriptiv, är fokuserad på bestämda 
temata, är öppen för flertydigheter och förändringar. 
   Intervjuerna tog mellan trettio och fyrtiofem minuter att genomföra och samtliga 
spelades in på band och transkriberades sedan innan analys och sammanställning. Jag 
har sett intervjuerna som samtal kring de två huvudfrågeställningar jag har i min 
problemformulering (se sid. 4 och 5). Delfrågorna har därför kunnat variera något från 
intervju till intervju men i stora drag har jag ställt samma frågor till alla.  
 
 
6:1 Urval 
 
För min undersökning har jag valt fem olika verksamheter i Göteborgsområdet vilka 
alla är anslutna till Försäkringskassan eller på annat sätt fungerar inom ordinarie 
sjukvård/företagshälsovård. Ett undantag finns från detta. Det är ett privat 
behandlingscenter som tidigare varit anlitat av Försäkringskassan men som inte är det 
längre på grund av för liten kapacitet och deras i dagsläget redan stora 
arbetsbelastning. De jag riktat mig till är behandlarna, de som är inbegripna i direkt 



behandlingsarbete med utbrända. Jag har alltså inte tagit ett klient/patientperspektiv. 
Behandlarnas bakgrund och utbildning varierar. I gruppen finns en läkare, en 
psykolog, en sjuksköterska, en idrottspedagog och en psykoterapeut. Tre stycken är 
kvinnor, två stycken är män. Allihop jobbar specifikt med gruppen utbrända även om 
det inte är den enda målgruppen de möter i sin praktik. Från början kände jag till tre 
olika verksamheter som leds av personer som jag misstänkte skulle kunna styrka mina 
förutfattade meningar om värdet av det existentiella och andliga perspektivet i 
behandling av utbrända. Dessa personer ville jag intervjua och ingen av dem fick jag 
tag på. Däremot länkade detta mig till två andra behandlare jag inte kände till alls och 
övriga tre verksamheter där jag gjort intervjuer fick jag tips om via 
Försäkringskassan. Jag har alltså inte vetat någonting i förväg om mina respondenter, 
inte heller vilken inställning eller vilka tankar de har till mitt frågeområde.  
 
 
6:2 Förståelseinriktade syften  
 
I Starrin m.fl (1991) kan jag mest känna igen mig i deras beskrivning av 
förståelseinriktade syften enligt Knafl och Howard (s. 75 ff). Här är syftet att ge en 
bild av hur en viss grupp människor ser på verkligheten. Det är vad jag gör när jag 
frågar en viss grupp behandlare hur de ställer sig till det andliga och existentiella i 
förhållande till utbrändhet. Man bör visa att ingen eller för få studier finns inom 
området och författaren (jag) bör också specificera vad som kännetecknar den 
population som gruppen representerar. Mitt urval är dock inte representativt för 
gruppen behandlare av utbrända, jag har inte gjort urvalet så, utan det tjänar mest som 
exempel på verksamheter där jag har fått pröva min idé eller, snarare, ställa mina 
frågor. Däremot tror jag att jag skulle kunna tillföra något som inte nämns i den 
allmänna debatten i och med att jag tar det andliga och existentiella perspektivet. 
 
 
6:3 Metodkritik 
 
Min uppfattning är att ett existentiellt och andligt perspektiv är självklart i arbetet med 
och mot utbrändhet. Detta kan givetvis färga både mitt sätt att ställa frågor och att 
vinkla resultatet. En fördel är att jag, innan jag börjar mitt skrivande, inte känner till 
vilka verksamheter som finns och inte heller deras syn på saken. Det innebär att jag 
inte kan göra ett partiskt urval. Bryman (1997) menar, när det gäller kvalitativa 
studier, att det finns en benägenhet att tillgripa ett anekdotiskt synsätt (s. 95) när det 
gäller användningen av "data" i relation till slutsatser eller förklaringar. Bryman 
menar att det finns anledning till oro över representativitet eller generaliserbarhet när 
man använder sig av korta citat eller korta utdrag ur ostrukturerade intervjuer och 
anför dessa som bevis för existensen av något av vikt. I detta sammanhang kommer 
dock inte en c-uppsats, med en begränsad, kvalitativ intervjustudie, att göra anspråk 
på detta. 
 
 
 
 
 
 



7. Resultat 
 
Rubrikerna i resultatet kommer delvis att vara desamma som frågeställningarna i 
problemformuleringen. Annat av intresse som framkommit i intervjuerna kommer att 
ha sina egna rubriker vilka förhoppningsvis kommer att säga något om innehållet i det 
som komma skall. Först vill jag säga något om ord och termer. Ingen av mina 
respondenter har ifrågasatt termerna andlig och existentiell. Alla har själva använt 
orden som om de vore självklara och inte krävt att jag skall definiera dem eller tala 
om vad jag menar med dem. När det gäller termen utbränd däremot har alla reagerat 
och haft åsikter om och synpunkter på innebörden av detta. En respondent säger 
träffande så här: 
 

Stress och den här stressproblematiken som man kallar för utbrändhet, det är ju ett väldigt vitt 
begrepp och tyvärr har det ju också blivit nästan en slasktratt så fort människor inte mäktar 
med sin situation, så har man kallat det för utbrändhet. 

 
 
Alla är överens om att begreppet är otydligt, att det ofta används slarvigt och att det 
saknas en tydlig definition. Ändå använder de termen, i brist på bättre säger de, men 
är då istället noga med att ha en utläggning om vad de menar med det. Trötthet, olika 
fysiska och psykiska symptom anförs men framförallt trötthet, utmattning. Längre 
fram, när jag ställer frågan om differentialdiagnostik, skall jag återkomma till detta.  
 
 
7:1 Spelar andliga och existentiella faktorer någon roll för 
       uppkomsten av utbrändhet? 
 
När jag ställer denna första fråga börjar de flesta jämföra hur vi levde förr jämfört 
med nu. De är överens om att de mjukare värdena och andligheten har fått stryka på 
foten i samhället idag, vilket ger negativa effekter på hälsan, men att det även finns 
många andra faktorer som spelar roll för uppkomsten av utbrändhet. En respondent 
menar att det längre tillbaks i tiden alltid har funnits något att hänga upp sig på, att tro 
på. Det kan ha varit en gud, en stormogul eller en furste som vi satt vår lit till. Idag, 
menar hon, har vi inget att hänga upp vår tillvaro på samma sätt längre, vi tror ju 
knappt på oss själva. Detta skulle kunna vara en orsak till att vi befinner oss i den 
situation vi gör idag. En annan respondent svarar på frågan så här:  
 

Ja, jag tror det faktiskt. Jag tror det i hög grad att det spelar roll. Dels har ju andligheten fått en 
allt mindre plats i vårt vanliga samhälle idag. På något sätt finns den inte med som en stor och 
naturlig del som den var förr. Och vad har man ersatt andligheten med? Det är ofta helt andra, 
mer världsliga ting man sysselsätter sig med i stället för att fundera över de andliga frågorna… 
Och det är klart att det skapar en tomhet, tror jag, hos många människor som dom inte riktigt 
kan hantera. Och du får heller inte möjlighet att för dig själv klargöra varför lever jag och vad 
är förklaringen till min stund på jorden. Vad händer sen och var kommer jag ifrån? Vart är 
jag på väg? Mycket sånt som människor idag inte funderar över. 

 
 
7:1:1 Samhällsutveckling och tidsanda 
 
De flesta associerar till tidsandan och samhällsutvecklingen. Trots att vi har så bra 
vällevnad, bra sjukvård, ekonomisk trygghet, kan vi ändå uppleva ohälsa. Det snabba 



tempot vi har i samhället idag är något som alla respondenter kommer in på och anför 
som en stor anledning till ohälsa. Man måste prestera hela tiden, information öser 
över oss, stora förändringar har skett i och med snabba tekniska framsteg och 
datoranvändningen. Detta, säger de, påverkar människor på olika sätt som inte alltid 
är bra. 
 

…och vi är inte skapta för det. … just den här mycket, mycket snabba utvecklingen som har 
skett de senaste två decennierna är det som är boven i dramat i det vi ser idag, i den 
symptombild vi ser idag. … Och anledningen är säkerligen att just det går för fort, att vi inte 
ges tid för eftertanke, ges tid att ladda upp inför saker och ting, att vi hela tiden måste ha så 
många bollar i luften allihop. Och jag säger vi för jag tror att det gäller alla människor i i-
världen just. Inte bara några få så att säga "ess" som håller på med detta utan vi gör det allihop 
och vi är sällan medvetet närvarande i just de vi håller på med. Och det är ett hot mot oss. Så 
därför tycker jag att alla människor lever farligt idag, i i-världen. 

 
 
En annan pratar om värderingar och vad det är vi värdesätter i samhället i dag, både i 
arbetsliv och i skola. Att vår kropp är byggd för fysisk aktivitet men att vi byggt bort 
det i samhället. Likaså har man tagit bort mycket av det här att kunna måla, bild, 
slöjd, musik och idrott i skolan "och det tror jag är inte bra alltså. Så jag tror att det är 
en stor värdeförskjutning i samhället över huvud taget vad som är viktigt. Men ser du 
generellt på värderingar och existentialism så skulle ju våra ledande politiker tänka 
lite mera mänsklig ekonomi och inte bara jaga". 
 
 
7:1:2 Tecken på och orsaker till ohälsa  
 
Hur ser den då ut, symptombilden, och vad anges som orsaker till utbrändhet? Att det 
inte bara är arbetsplatsen som är problemet framgår av allas svar. Problemet är 
multifaktoriellt. En person kommer in på livskriser och konstaterar att det ofta skall 
det till en kris eller traumatisk livshändelse för att människor skall inse att något är fel 
och söka hjälp. Utbrändhet kan vara en sådan kris. En annan bidragande orsak till 
problemet kan vara ensamhet. Det är viktigt att känna att man finns i ett sammanhang 
och många har idag ingen att dela sina tankar med. En respondent säger så här: 

 
Och så levde vi inte förr, vi levde ju mer i den här gruppen även om vi inte alltid var så nöjda 
med mor och med gammelmor och farbror Gustav, så fanns vi ändå i ett sammanhang. 
Fungerar dessutom inte arbetsplatsen så är det alldeles förfärligt. Det kanske är det enda 
utrymmet du har för mänsklig kontakt. 

 
 
Symptomen är heller inte alltid så påvisbara:  
 

De flesta säger att de önskar att man kunde ha gips någonstans så att människor förstod att 
man inte orkade, att man inte klarar.  
 
 

Respondenterna beskriver olika saker de mött hos sina klienter. En del tycker det är 
svårt att läsa och ta till sig ny kunskap, de känner sig dumma som inte fattar längre. 
En respondent menar att det är en väldigt komplicerad situation för patienten att 
befinna sig i, en utmattningsproblematik, väldigt skrämmande och helt annorlunda 
från det de tidigare varit med om. Många gånger lider de av både minnes- och 
koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. Dessutom, menar respondenten, har de 



här patienterna en påfallande dålig sjukdomsinsikt och "de har på något sätt förlorat 
möjligheten att koppla ihop och analysera och fundera över saker på ett sådant sätt 
som man gör när man mår bra, och världen är upp och ned". En annan respondent 
kommer in på något som eventuellt kan vara en övergripande orsak: 

 
Men i allt det här så tror jag att det finns en känsla som man kanske inte ens är medveten om 
alltid och har svårt att riktigt verbalisera och det är frågan vad tjänar alltihop det här till? Jag 
tror att en del utav det här, det är alltså konfrontationen med de här frågorna som kanske inte 
är en huvudfaktor i utbrändhet men de finns där. Och jag tror att det är en utav de viktiga 
väckarklockorna som fenomenet utbrändhet vill få en att ta tag i. Att alltså forma sitt liv. För 
det är ju en viktig faktor i vägen fram till utbrändhet nämligen upplevelsen av att ha förlorat 
kontrollen. Och känslan av en tomhet alltså. … Och där kommer ju den här känslan av att, ja, 
vad skall man säga, nästan tappat något av det genuint mänskliga. 

 
 
Men utbrändheten kan också innehålla ett positivt budskap, menar en respondent och 
säger att det egentligen är hälsan som signalerar att du måste lyssna, att "din kropp, 
ditt psyke signalerar: du måste ändra ditt liv, du måste göra någonting för att ditt liv 
skall få en mening eller du skall leva ett gott liv". Samma person frågar jag vidare om 
det kan finnas någon gemensam underliggande orsak till de här tillstånden: 
 

Ja det tror jag. Och det är det här som vi har pratat om nästan hela tiden. Det är alltså dom här, 
man kan kalla det existentiella frågor, alltså min plats i livet, hur jag förhåller mig till mig 
själv och till livet som helhet.  

 
 
7:1:3 Tillitsbrist  
 
En respondent börjar tala om tillitsbristsjukdomar och ser den som den stora 
sjukdomseran under nittio- och tjugohundratalet. Att tron både på mig själv och på 
andra är skadad. När jag för tillitsbrist på tal känner fyra av fem till Borgenhammars 
teori och tror att detta med tillit, på olika plan, är ett centralt problem idag. Tre 
stycken kopplar det till otrygghet i tillvaron, att inte känna trygghet i världen är 
samma sak som tillitsbrist. En respondent menar att de stora ekonomiska 
sammanhangen vi är utelämnade åt idag inte är så lätta att påverka med vår politik. 
Han jämför med 50-talet där det fanns en tro på framtiden, vi skulle bygga det goda 
landet, folkhemmet "men vad finns det av det idag? Det finns en hopplöshet där man 
känner maktlöshet. Vad ser vi fram emot? Inte mycket". När jag frågar om tillitsbrist 
är något du känner igen och om du tycker detta är relevant i samband med utbrändhet, 
svarar en annan så här:  
 

Tillitsbrist tror jag i allra högsta grad är relevant. Den här grundtryggheten och harmonin man 
kan känna när man vågar tro på sin medmänniska och vågar lita till det, medför ju så mycket 
annat. Mycket tycker jag man känner att just det här med tilliten till en annan person är 
skadad. Misstänksamhet. Och inte sällan har man blivit tilltufsad i arbetslivet, känner sig lite 
lurad och kränkt. 

 
 
Den respondent som inte känner till teorin om tillitsbrist säger så här när jag förklarat: 
  

Det är egentligen det jag började med att säga. Det är samma sak. Man kan ju ändå få ihop det 
på det sättet. Det finns en brist i dagens läge, vi är för vilsna helt enkelt. 

 



7:1:4 Att reflektera eller inte, det är frågan  
 
På min fråga om det har någon betydelse för hälsa och välbefinnande att ha reflekterat 
över andliga och existentiella frågor och kommit fram till något av betydelse för ens 
eget liv, får jag lite olika svar även om alla tycker det är viktigt. De flesta 
respondenter betonar mer de existentiella frågorna i behandlingssituationen än  de 
andliga. De talar om att det är viktigt att reflektera kring sitt liv, hur man vill leva sitt 
liv, men att de märkt att de flesta människor inte gör det idag, de hinner inte det. 
Reflektion skulle också kunna vara ett skydd mot utbrändhet på så sätt att man har 
lättare att stoppa i tid när det blir för mycket. Ett reflekterande förhållningssätt till 
livet gör att man inte heller blir så överraskad av vad som sker. En annan menar att 
reflektion kring det andliga och existentiella definitivt kan skydda mot utbrändhet 
men kommer kanske inte så naturligt alla gånger: 
 

Ja det tror jag, det tror jag kan vara ett skydd mot utbrändhet för du kan hantera din situation 
på ett annat sätt. Om du lever i trygghet och förvissning om vilken plats du har på jorden och 
vad som är meningen, kanske att man åtminstone har funderat över vad meningen är med det, 
så det tror jag att det kan vara ett skydd. … reflektera är ju också nånting man måste lära sig. 
Vi måste få den möjligheten när vi växer upp, till exempel. Tillåtelse att börja reflektera, över 
våra liv, över det vi gör, vad som är värt nåt osv. Om vi säger att det inte har fått så stort 
utrymme i vår uppväxt … då är inte det naturligt för oss att börja reflektera över vad håller jag 
på med, vad gör jag, vad är värt något, osv, utan det naturliga är att vi strävar på. Det är få 
som bara kan rycka på axlarna och säga mitt liv är mer värt än det jag har runt omkring mig 
och så. 

 
 
På frågan om de som inte reflekterar över andliga och existentiella frågor löper större 
risk att drabbas, får jag svaret att man kanske inte kan säga så generellt men att det är 
en del i det. Många har inte en reflekterande livsstil, de har hamnat i det så kallade 
ekorrhjulet och glömmer bort att fråga sig vad som är viktigt i livet, vad livet är: "det 
är inte många som kan svara på det när en person som kommer hit, men när jag frågar 
friska människor så är det inte så många som brukar kunna det heller, men friska 
människor kan ju ta till sig det på ett bättre sätt". En respondent säger spontant att det 
är bristen på reflektion över existentiella frågor som leder till utbrändhet. Existentiella 
frågor skulle i så fall vara en väldigt central faktor, tänkte jag och frågade om han 
verkligen menade det han sa:  
 

Ja, om man tar existentiella i vid mening, alltså som vi kanske gör nu, att tänka omkring sitt 
liv. Och sen tror jag man kan hamna på den där karusellen ändå, eller snälltåget. Jag tror inte 
att man alltid är vaccinerad ändå. 

 
 

En respondent säger om erfarenheten av utbrändhet att det faktiskt kan föra något gott 
med sig. Patienter som gått igenom en sådan här svår period har haft tid att fundera 
över både sitt liv och sina relationer och när de kommer tillbaka i jobb igen kan de 
säga att det varit väldigt givande, även om det varit väldigt jobbigt. De andliga och 
existentiella frågorna kanske till och med utgör en möjlig lösning på problemet. På 
frågan om människor som reflekterat har lättare att återhämta sig från utbrändheten, 
svarar en så här: 
 

Ja, det tror jag.  För dom är beredda på att i första hand ta vara på det här att vara människa 
och att leva sitt liv. Det märks en stor skillnad. Och det märks i återhämtning på dem också. 
[…] En del av dem jag tänker på nu är faktiskt så att de vaknar till liv när de kom på tanken. 



Det var det som var vändningen. Jag är ju inte någon vän av det här att man måste komma 
väldigt djupt för att kunna vända och så. Jag tror visst att man kan vända utan att gå ända ned 
till botten.  

 
 

Bara en respondent tror att grubblerier över andliga och existentiella frågor kan leda 
till utbrändhet och menar att: "grubblar man för mycket så är det naturligtvis inte bra 
utan det handlar om en avvägning, något som är sunt". De andra har inte varit med om 
det alls. En annan tror inte att grubblerier skulle innebära något problem. Snarare tvärt 
om: 

 
Det har jag inte stött på  alls. Jag tror ju att om vi skulle reflektera mer och ge oss mer tid för 
andlighet, så att säga, så skulle vi också ge oss den tid att vila som både hjärnan och kroppen 
behöver. Det tror jag. Det är ju mycket av det vi arbetar med, att förmå människor att ta sig tid 
till reflektion. 

 
 
Även behandlarna är människor och "behöver reflektion". En respondent funderar 
kring sin egen arbetssituation, hur det kommer sig att de klarar sig, och menar att det 
beror på att det finns utrymme för andlighet på arbetet, om man vill ha det: "det syns 
nästan på vilka som kan koppla av väldigt, väldigt bra och vilka som inte kan det och 
vilka som har det med sig som en röd tråd eller åtminstone som en del i livet". En 
annan betonar vikten av att få handledning i sitt yrke och säger så här när han jämför 
sig själv med de patienter han möter: 
 

Skillnaden är kanske att vi har kunskap att kunna göra något åt det... att dra gränser och att 
vad heter det, ha gladpacken runt omkring oss. Men ibland så blir det ju hål i den också så att 
det är därför vi har handledning. Det är jättebra! För man märker ju själv att man kan bli… 
dom projicerar rätt friskt [respondenten syftar på patienterna]. Ibland kan man ju sitta med 
problemet utan att man själv vet om det. Men det lär man sig med tiden. 

 
 

7:1:5 Att förklara utbrändhet ur ett andligt och existentiellt perspektiv 
 
Jag ställer frågan om man, åtminstone delvis, kan förklara utbrändhet ur ett andligt 
och existentiellt perspektiv. Vad jag menar med det är om man skulle kunna hitta en 
slags grundförklaring till utbrändhet i en brist på reflektion kring existentiella frågor 
och andliga värden. Kanske även att denna brist är ett genomgående drag i tiden och 
genomsyrar samhällen och länder. (Frågan liknar till viss del min första fråga som 
gäller vad som påverkar uppkomsten av utbrändhet.) Två av fem tycker att problemet 
delvis går att förklara utifrån detta perspektiv, men att det är ett multifaktoriellt 
problem. En respondent svarar så här:  
 

Visst. Som alltså en slags grundton i det som sen blir utbrändhet. … kanske inte bara de här 
övergripande existentiella frågorna om livet vad tjänar det till, utan det vi gör i konkret 
mening måste ha ett sammanhang och ett mål. Så, så när vi saknar det då tappar vi liksom 
orienteringen. Det blir en meningslöshet, en tomhet, göra saker för dess egen skull ungefär. 

 
En annan poängterar att det är uppenbart att vi tappat den andliga dimensionen i 
samhället. Vi ser oss bara som fysiska varelser som vill prestera något och att, som 
respondenten säger, "våra behov kan vi väl kännas vid men att vi är andliga varelser 
också det är nog något vi har tappat ganska ordentligt, jag tror det, men hur mycket 



jag kan bevisa det, det vet jag inte". Ytterligare två tycker mer direkt att problemen 
med utbrändhet finner sin förklaring i det existentiella och andliga, som en slags 
övergripande nivå till de konkreta, fysiska uttrycken för ohälsa. En av dem säger så 
här à propos att det oftast är de biologiska förklaringarna som redovisas:  
 

Visst, och jag tycker att symptomen är det vi ser och kan mäta upp i viss mån också så därför 
blir det konkret för oss, men det finns ju något metaperspektiv till detta ändå. Det här är ju 
bara uttrycket eller reaktionen, det är de fysiska symptomen. Och man måste ju upp på en 
annan nivå för att förstå fenomenet. Och där tycker jag väl att existentiella och andligheten 
också vad det beträffar, även om inte jag använder det så mycket, har en viss betydelse. Det 
hör ihop. Vi kan inte separera det. 

 
 
7:1:6 Sammanfattning fråga ett 
 
Alla respondenter betonar vikten av reflexion som en nyckel till hälsa. Dels som ett 
skydd mot utbrändhet dels som en hjälp i tillfrisknandet. Det höga tempot i samhället 
samt avsakn aden av hänsyn till existentiella och andliga värden anges som viktiga, 
bidragande, orsaker till utbrändhetsfenomenet. Tillitsbrist upplever flera respondenter 
påtagligt, både hos individen och i samhället. Även behandlare behöver utrymme för 
andlighet och reflexion. Värdet av att få handledning påtalas. Problemet med 
utbrändhet går delvis att förklara ur ett andligt och existentiellt perspektiv. De fysiska 
symptomen är bara uttrycket eller reaktionen men det finns ett metaperspektiv till 
detta. I de övergripande existentiella frågorna, om mening och sammanhang, skulle 
man kunna finna en förklaring. 
 
 
7:2 Ges andliga och existentiella frågor något utrymme i 
       behandlingen av utbrända? 
 
Min andra huvudfråga rör behandlingen av utbrända. Respondenterna har med sina 
olika utbildningar och professioner olika erfarenheter bakom sig och skilda 
förutsättningar att arbeta med utbrända. En del jobbar i team, andra arbetar ensamma 
och får hänvisa till andra professioner vid behov. Vad som är gemensamt för mina 
respondenter är att dessa har valt att arbeta med just gruppen utbrända. De har stor 
kunskap kring detta fenomen och förstår att ge gott om tid och utrymme till patienten 
för att rätt behandlingsstrategi skall kunna ta form. Samtalet, att ge tid till samtal och 
utrymme för patienten att reflektera kring sin situation, alltså i första hand de 
existentiella frågorna, tar alla upp som självklart. En person ser sig som "frösättare" 
och samtalar kring dessa frågor, "planterar frön", dagligen. Endast en respondent 
uttalar sig om andlighet, i snävare mening, och tar upp detta som en specifik fråga i 
sin behandling. Hon svarar så här på rubrikens fråga:  
 

Jag höll på att säga att de kommer ju inte undan. Därför att de… vi lägger ju ganska stor 
tonvikt vid det. För att man skall våga kännas vid det där som man inte kan sätta ord på, 
riktigt. Just när det gäller andlighet så använder vi oss av det rätt mycket också för människan 
har tappat sin andlighet i dagens samhälle. När vi frågar vad är andlighet för dig – nej jag är 
inte religiös kan de bara säga då. 

 
Alla patienter får inte detta bemötande. En respondent beskriver situationen mera 
generellt och menar att de som är intresserade av den här typen av patienter brukar 



försöka ge så mycket tid som det går men på en hårt belastad vårdcentral så ges ju 
naturligtvis inte det utrymmet. Och så ser verkligheten ut för många patienter. 
   Vad handlar detta om, frågar jag mig. En respondent har erfarenhet av att som 
patientansvarig inte alltid veta vad man skall göra eller ta sig till och man heller inte 
vet vart man skall vända sig för att få råd i det här. En förklaring som ges är att det 
finns för vattentäta skott mellan sjukt och friskt och för dåligt samarbete mellan de 
människovårdande, mellan olika yrkeskategorier. Det finns alldeles för lite kunskap 
inom området, tycker någon. Men, utvecklingen går framåt. En annan respondents 
erfarenhet är att både distriktsläkare och Försäkringskassa kan mer om detta fenomen 
med utbrändhet idag än för bara tre år sedan. De har varit tvungna att ta till sig 
kunskap eftersom det handlar om ett folkhälsoproblem. 
 
 
7:2:1 Fokus 
 
Det finns olika syn på vad som är friskt och sjukt och vad som blir adekvat att 
fokusera på i behandlingen. Vad flera framhåller som viktigt är det här med att se sig 
själv som berättigad till att vara sjukskriven. Att ta sin situation på allvar och inse att 
man just nu är sjuk. Om patienten har en depression så skall han/hon ha medicinsk 
behandling. Behöver man sjukskrivning under en längre period, vilket är vanligt 
eftersom det ofta dröjer innan patienten söker hjälp, skall man ha en adekvat 
uppföljning under tiden, menar en respondent. Eller, som en motpol till sjuktänkandet, 
kan man göra som nästa respondent och fokusera det friska:  
 

Men det som är så jävla specifikt som vi gör det är att se på friskfaktorer hela tiden och 
framför allt bygga på individens egna ansvar och vad den personen vill.  

 
 
Denna respondent betonar, tillsammans med en annan av respondenterna, patientens 
eget ansvar, att behandlarens/terapeutens roll i huvudsak är att vägleda och stödja. De  
jobbar med att få patienten att se en mening och hitta någon form av sammanhang.  
En intressant, och viktig, kunskapsskillnad kommer fram som gäller huruvida fysisk 
träning i behandlingen är att rekommendera. De flesta anser att fysisk träning, 
åtminstone i någon form, alltid är bra. En säger så här:  
  

Träning är nog den viktigaste beståndsdelen i våran rehabilitering, bygga upp kroppen. Och 
bygger man upp kroppen så kommer knoppen så sent om sider med och man kan ta till sig de 
här budskapen som vi, skall man säga, står för. 

 
 
Men det finns tillfällen när fysisk träning istället kan göra mer skada än nytta. En 
annan respondent angående detta:  
 

… till exempel om du har en ordinär depression i psykiatrisk mening, så är ju till exempel 
aktivitet bra. Alltså du ökar aktiviteten så får du effekt på resten av funktionerna. Du kan alltså 
påskynda förbättringen genom att öka successivt fysisk aktivitet. Men om du är utmattad, så 
får du helt motsatt effekt. Så att det är en väldig skillnad egentligen. 

 
 
 
 



7:2:2 Hur ser behandlingen ut? 
 
Alla, genomgående, betonar värdet av att arbeta med grupper av patienter. Hur man 
sedan konkret jobbar i grupperna kan variera. Signifikant är kombinationen av 
metoder där de flesta erbjuder terapeutiska samtal, både enskilt och i grupp, 
undervisning om stress och dess konsekvenser för hälsan, avslappningsövningar och 
fysisk träning. Även mental träning, bildskapande och dans förekommer hos vissa. 
Som en slags introduktion kan följande citat få belysa situationen: 
 

… det finns ju inte någon bra beskrivning av vad man skall göra med de här patienterna ännu. 
Utan det är ju något som forskningen får visa framgent utan där har ju varje behandlare 
utarbetat sitt speciella sätt att hantera de här problemen på, så som man tycker verkar vettigt 
och där man har framgång i sin behandling. 

 
 
Så, hur kan då behandlingen se ut rent konkret? Många människor väntar som sagt 
väldigt länge innan de söker hjälp och har många gånger fastnat i ett förnekande som 
de kan behöva hjälp med att ta sig ur. Det är "rädslan för att släppa det här berömda 
taget som driver en att fortsätta" som någon uttrycker det. Därför kan det bli aktuellt 
med mycket motivationsarbete och kunskapsförmedling i början av behandlingen.  
En anledning till att arbeta med grupper som flera respondenter kommer in på, är det 
här med igenkännande i och genom andra "att man ser att andra välbegåvade, duktiga, 
fullt normala människor också drabbas av det här, inte bara jag alltså som då är så 
svag att jag inte har klarat av det här". En respondent berättar att hon brukar ta med 
sig gruppen till en kurort där de stannar några dagar i början av 
rehabiliteringsperioden. Här har de inte så mycket kontakt med omvärlden och kan 
lära känna varandra ordentligt. Efter detta är det vanligt att gruppen träffas en gång i 
veckan. Att stärka självkänslan betonas, att säga nej, att dra gränser, att vara rädd om 
sig själv, att lära känna sina signaler "att förstå varför det inte är mänskligt att hålla på 
så som man gör". Sedan kan man se hur man skall kunna gå vidare i livet. "Så vi 
försöker förse dem med en verktygslåda" som en annan respondent säger. 
   Att forma sitt liv, hitta ett nytt sätt att förhålla sig både till sig själv och omvärlden, 
tar tid. Alla respondenter förmedlar på något sätt vikten av att hjälpa patienten att hitta 
detta nya förhållningssätt, sitt eget nya sätt att leva. En annan sak som flera betonar 
när det gäller förmågan att sätta gränser är att det kan behövas som ett skydd "där 
ute":  
 

För ingen därute kommer att ta hand om mig när jag kommer ut igen och skall tillbaka i 
arbetslivet utan det måste jag göra själv. Jag måste veta var mina gränser går. Och det är väl 
den allra viktigaste kunskapen, men det är en väg dit.  

 
 
När det gäller metoder och modeller att arbeta efter gör de flesta ett hopkok av det 
som forskningen visat fungerar eller det som betonar det man själv, som behandlare, 
tycker är viktigt. En del låter sig också inspireras av utbrända människors egna 
beskrivningar av vad som gjort dem bra. Antonovsky och hans tankar om 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet finns med i många behandlingsprogram 
när det gäller den här gruppen av patienter. En respondent betonar kreativitet som 
mycket centralt och berättar om syftet med bild, dans och mental träning i samband 
med det:  
 



… tanken med detta är att få igång en inre kreativitet som alltså inte har varit i omlopp eller 
snarare stängts av, hindrats, i den process som lett fram till utbrändhet. Min tanke är att hela 
den processen kännetecknas av att en del av mig stängs av. Och till kreativiteten, och det är 
viktigt, räknar jag då inte bara att man gör saker och ting, utan det mest kreativa, eller vad 
skall vi säga kärnan i kreativiteten, är upplevelsen av att vara suverän. Alltså att kunna 
behärska sitt liv, alltså det här som vi pratade om nyss med Antonovsky, och dit hör 
bemästrandet. 

 
 
7:2:3 Behov av att tala om det andliga och existentiella 
 
Finns det ett behov av att tala om dessa andliga och existentiella frågor, undrar jag. 
Alla är överens om att behovet finns men hur det tas upp varierar. Erfarenheten de 
flesta behandlare har är att patienten inte tar upp dessa frågor spontant. De kan 
komma efter en tid, när man lärt känna varandra, men det är inte vanligt att patienten 
har "presenterat existentiella och andliga frågor som del i vad de själva tror är orsaken 
till att de kommer", som en respondent uttrycker sig. Vad kan det bero på att patienten 
inte spontant uttrycker behov av att tala om dessa saker, om nu behovet tycks finnas? 
Så här förklarar en av dem: 
 

Dom är ju uppfyllda av något helt annat. Dom är ju så pass speedade oftast, uppvarvade, svårt 
att sortera överhuvudtaget. När man kommer för utmattning så är man ju närmast  hjälplös i 
detta att man inte riktigt vet var man skall börja någonstans eller hur man skall bära sig åt. 
Många människor är inte ens medvetna om att det är så illa som det är. Dom tycker att det 
funkar bra, säger dom, fastän det inte gör det. 

 
 
Det är viktigt att ge gott om tid till samtal för behovet att analysera och diskutera är 
stort. Det är viktigt att man är varse att detta inte är patienter som går på en kvart, som 
en respondent säger. Beroende på var man som patient är i processen, kanske behovet 
av att ställa frågor ser olika ut. Ser man utbrändheten som en krisreaktion, som flera 
respondenter gör, har ju krisen ett förlopp med olika faser (Cullberg, 1992). En av 
faserna, den sista, är nyorienteringsfasen och är man i den har man kommit en bra bit 
på väg i tillfrisknandet. Den enda respondenten som upplevt att patienten spontant 
uttrycker ett behov av att prata om andliga och existentiella frågor tar upp detta och 
säger att "ur den här livskrisen skall ju då ett nytt liv formas. För att dom är ju ganska 
medvetna om vart dom har kommit i nyorienteringsfasen, dom är ju ganska medvetna 
om att det kommer inte att bli som förr". Är det viktigt med de andliga och 
existentiella frågorna i sammanhanget kring utbrändhet, undrar jag: 
 

Ja det är jätteviktigt. För man missar det väldigt ofta tror jag, för när jag läser artiklar så är det 
väldigt sällan som de här frågorna finns med och jag tycker det är hemskt synd. … Man får 
inte en ny början i livet och man fångar inte upp det här som jag tror utbrändhetssignalen 
egentligen ville med mig, nämligen att ge mig en ordentlig spark i baken. 

 
 
7:2:4 Att väcka frågan  
 
Om det nu är så att patienten inte alltid själv tar upp de existentiella och andliga 
frågorna, styr behandlingen/behandlaren på något sätt in på dessa då? Behöver man 
som behandlare lyfta detta perspektiv och föra det på tal? Det är märkligt tycker jag 
hur vissa framhåller uppdelningen mellan inre och yttre verklighet. Som framkom 
tidigare poängterar flera hur viktigt det är att lära sig att sätta gränser, som ett skydd 



mot "yttervärldens krav". Samma sak är det här, att det i behandlingen finns utrymme 
för andlighet men när du kommer ut i "verkligheten" verkar inte detta finnas längre 
och därför kan du behöva bli påmind: 
 

… Men ju närmare vi kommer att man skall ut igen så är det som det läggs lite lock på det. 
Och när man påminner då det sista –och så glöm inte att du har din andlighet också, så är det 
inte så säkert att man vågar luta sig mot det, eller, verkligheten blir så krass igen för då sitter 
det med någon ifrån antingen företaget, dit man skall tillbaka eller från försäkringskassan och 
en läkare och sådant här, det är inte så mycket andlighet kvar. Och det ser jag som en sorg … 
bara det att veta att jag sätter gränser för min skull, det har med det existentiella att göra, att 
man vågar vara det man behöver vara för att orka med sitt liv och tycka om det. Det tror jag är 
viktigt. 

 
 
Hur kan man då föra dessa frågor på tal i behandlingen, undrar jag. Flera respondenter 
berättar att frågorna ofta kommer upp indirekt i och med att man talar om patientens 
livssituation, hur han/hon vill leva sitt liv, vad det är som driver personen ifråga. Hur 
de trivs på sitt jobb, hur det är med arbetskamrater, om det känns meningsfullt det 
man gör. Man talar om familj, vänner, hur ens relationer ser ut. En person berättar hur 
de ger utrymme för dessa frågor i behandlingen:  
 

Vad det nu är som vi är fast i behöver vi släppa taget från det för att ges möjlighet att börja 
reflektera över existensen och de existentiella problem som vi hela tiden brottas med och där 
vi kanske aldrig har givit oss själva något utrymme. Och då menar jag mera existensen av det 
egna livet, egna rummet. Att ge sig själv möjlighet till det, det är det vi jobbar med. I grupp så 
arbetar vi mycket med att öka medvetenheten om hur man kan förklara det som händer med 
oss. Hur vi kan förstå det som händer utifrån både ett fysiologiskt, psykologiskt och 
existentiellt perspektiv då. Så på det sättet arbetar vi ju med det. Vi för in det, om man får 
uttrycka sig så. 

 
 
7:2:5 Att benämna det andliga 
 
Hur kan man då prata om det andliga, i vilka termer? Hur uttrycker sig människor när 
de benämner sin andlighet, om de gör det? En respondent som har tankar om hur man 
kan få fatt på andligheten om man inte är religiös, för det är ju inte alla, säger att vissa 
människor är väldigt konkreta. För dem kan det handla om att sjunga i kör eller vara 
ute i naturen. Att söka sin andlighet genom att läsa sig till den, att få tro att man är en 
andlig varelse, också, är inte så lätt att få tillgång till alla gånger, menar hon. Vi talar 
om upplevelser. Jag frågar om man kan tänka sig att man får tillgång till sin andlighet 
genom vissa upplevelser, tex naturupplevelser, och hon berättar att hon brukar ta med 
sig gruppen ut i skogen en dag just när de börjar prata om det ämnet: 
 

Man brukar ju berätta det på det viset. … vi brukar försöka åka ut i skogen eller någonstans. 
Och då kommer ju en del på att nej, vi ger oss ju inte tid till det här att bara vara levande 
varelser, här och nu. Och så kommer man ofta fram till –ja tänk så fantastiskt skönt det är att 
bara sitta för mig själv, alltså vid en sjö eller någonting… jag vet när jag var i fjällen, åkte 
alldeles ensam och så kom det en örn seglande och, ja, det var en riktig, det var som en 
religiös upplevelse. Och det där att det betyder någonting för oss det är någonting man måste 
hämta tillbaka. 

 
En annan talar om de existentiella frågorna som väldigt vardagsnära: 
 



Någonstans så är ju hela tiden de existentiella frågorna, dom har ju hela tiden sin förankring i 
det vardagliga… det är ju så att säga den kroppsliga sidan av det existentiella. … det är klart, 
man kan tala om det här  på ett lite övergripande plan. Båda planen måste man kunna prata 
om… förväntningar över huvud taget, tron på gud kanske. Dom är ett uttryck för mitt 
förhållande till helheten, livet i stort, tillvaron, finns det en mening i livet eller är jag bara här 
av en slump. Frågor om döden. Jag tror det är olika vanor hur man uttrycker sig … de måste 
transponeras ned till de vardagliga om känslan av jobbet, familjen, relationer. 

  
 
Jag frågar respondenterna om de skiljer på andliga och existentiella frågor och om de 
har någon definition. De flesta gör ingen åtskillnad. Flera talar om andligheten som 
just en känsla av att tillhöra något större och att vi är en del av detta "större". Någon 
tycker att det handlar om en hållning till livet i stort som smått, en annan "att det har 
någon slags gemensam nämnare i att vi tror på en större mening och kanske på en gud 
fast den kan se olika ut". Ytterligare en respondent säger så här om skillnaden och ger 
både en egen definition samt det hon uppfattat från sina patienter: 
 

Nej, jag gör inte det. Jag kan inte det. För om man säger att andlighet kanske för mig 
personligen då skulle vara en mera religiös känsla, någon som är ogreppbar, medan det 
existentiella är väldigt greppbart. Så har jag sett också att det går en bro eller det är på en skala 
någonstans. Det blir så. För en del blir det väldigt konkret och för andra så blir det så att man 
nästan berättar om uppenbarelser. … vi låter gruppen ta fram det och jag menar, är det sex 
personer så är det ju ofta sex olika definitioner av det. Men nästan alla går ju ut på en känsla 
av att vara en del av någonting större.  

 
 
En annan blir full i skratt över tanken att vi kanske inte vet vad vi pratar om med 
varandra. Hon säger så här: 
 

Nej jag har ingen specifik definition. Utan det är möjligt att vi pratar om olika saker hela tiden 
[skratt] men nånstans så går det så mycket ihop tycker jag så att jag har ingen speciell 
definition på det. Jag kan inte riktigt separera det. Precis som vi inte separerar kroppen från 
själen utan det hör ihop. Kroppen är ju bara vårt sätt att agera, redskapet så att säga som vi har 
att röra oss med, medan resten är själ eller hjärna eller vad man nu vill kalla det. 

 
 
7:2:6 Sammanfattning fråga två 
 
Utrymme för de andliga och existentiella frågorna ges i behandlingen. Behovet att tala 
om detta upplevs av respondenterna som stort. De existentiella frågorna kommer 
automatiskt på tal men de andliga, i den mån behandlarna separerar begreppen, tas 
endast upp om patienten vill. Ett undantag är en respondent som har som ett mål i 
behandlingen att väcka de andliga frågorna. Det varierar också vad man fokuserar 
mest i behandlingen, det sjuka eller friska. Syftet med behandlingen är att hjälpa 
patienten att "forma sitt liv", att hitta en mening och ett sammanhang. Det handlar om 
kunskapsförmedling, att stärka självkänslan, lära känna sig själv och sina gränser. Det 
andliga benämns ofta som en känsla av att vara en del av något större. Kontakt med 
sin andlighet får de flesta i och genom naturen eller genom andra aktiviteter som för 
med sig upplevelser av betydelse. 
 
 
 
 



7:3 Differentialdiagnostik, är det viktigt? 
 
Frågan om att ställa diagnos eller inte är en het potatis. Kanske inte i bemärkelsen att 
det skulle vara bra eller dåligt att göra det utan mer om det över huvud taget går att 
ställa diagnos. Vad skall man utgå från för kriterier, till exempel. Som jag nämnde 
inledningsvis är begreppet "utbränd" ett omtvistat begrepp som kan innehålla lite 
olika symptom beroende på vems definition man använder. En intressant fråga är om 
utbrändhet är en sjukdom eller bara en reaktion. Som jag var inne på tidigare ser 
behandlingen olika ut beroende på vad man fokuserar på. Är det medicinsk 
behandling eller är det friskfaktorer? Det ena behöver ju heller inte utesluta det andra. 
Ett par respondenter poängterade vikten av att se sig som sjuk för att ta sin situation 
på allvar, sjukskriva sig och få en legal anledning att ta igen sig och reflektera över 
hur man vill ha sitt liv. Jag ställer mig frågan om man måste "flörta" med 
samhällsapparaten på det här sättet för att få vissa mänskliga behov tillfredsställda. 
Bortsett från semestern är det tyvärr ofta bara sjukskrivning som ger dig rätt att vara 
ledig, med full betalning, när du behöver. Och då måste du få en diagnos först. En 
person anser inte att utbrändhet är en sjukdom och säger så här när det gäller huruvida 
diagnostisering är viktigt: 
  

Ja, det beror på. Jag menar, man diagnostiserar och så behandlar man den diagnosen och så får 
man ju inte tag i det underliggande, det som har utlöst det hela. Man får ju framför allt inte tag 
på sammanhang emellan psyke och kropp … vissa kanske har väldigt god nytta av 
antidepressiva mediciner men man skall väl kanske inte ge det till alla och att man kanske kan 
ha hjälp utav vissa behandlingar i ena fallet och inte i andra. Men risken är ju att man missar 
det som är underliggande om man går in på enskildheter för mycket. 

 
 
En respondent tycker det kan vara viktigt för patienten att få en diagnos ställd. Det 
kan vara en befrielse på så sätt att man förstår att man inte är konstig eller misslyckad 
utan en bland många som drabbats. En annan tycker att ett klargörande av term 
definitivt är på sin plats eftersom så många olika begrepp varit ute och svävat. Detta 
kan göra det svårt för människor som inte är i branschen att förstå vad som är vad. Jag 
frågar vidare hur viktigt det är att särskilja olika utbrändhetsliknande tillstånd från 
varandra. Tre av fem tycker inte att det är så viktigt, att det i princip handlar om 
samma sak alltihop. Tre stycken anser också att depression är ett självklart symptom, 
eller snarare en konsekvens, i utbrändheten. De två som anser att diagnostisering är 
viktigt menar att man inte får utesluta att annan möjlig problematik kan finnas i 
botten. Detta är en viktig anledning till differentialdiagnostik. Ett exempel: 
 

Ja det är klart att det är jätteviktigt. Det finns ju många tillstånd som kan te sig på exakt 
samma sätt. Kroppsliga tillstånd. Så man måste ju utesluta kroppsliga sjukdomar som ger 
samma symptom, tex hypotyreos, B-12 brist, diabetes där man också blir trött och 
hängig…man får titta över hela situationen och försöka fundera över vad skulle det kunna 
vara som orsakar att den här personen är trött just nu, förutom det här med 
utmattningssyndrom då. 

 
 
En respondent berättar att det kommer en liten kunskapsöversikt från Socialstyrelsen 
snart med kartläggning av den litteratur som finns om utmattningssyndrom och vad 
den säger om behandling, utredning och rehabilitering. Det blir alltså diagnostiska 
kriterier, en ny diagnos. Man kommer att skilja på "utmattningssyndrom" med eller 
utan depression. Det är så det kommer att heta. Samma respondent anser att 



forskningsbehovet är enormt inom det här fältet, att det är väldigt mycket som vi inte 
vet idag. Hur lätt är det att se skillnaderna, frågar jag samma person. Är det så tydliga 
skillnader så att man kan klassificera det? Med tanke på svaret verkar det inte så: 
 

Nej det här är ju ingen diagnos som man ställer i form utav ett blodprov som säger A eller B, 
utan det här är ju mer subtila saker. Men har man jobbat med de här patienterna i många år så 
känner man väldigt väl igen dem. Väldigt noga är det att man lyssnar på vad patienten säger 
för där ligger många gånger nyckeln till vad det är det handlar om. 

 
 
Så lätt har tydligen inte alla att känna igen det. En annan respondent har erfarenhet av 
att behandla andra behandlare, bland annat. Dessa erfarenheter visar på ytterligare en 
anledning att tillhandahålla kriterier för diagnos och behandling, nämligen att skapa 
trygghet för behandlaren/terapeuten: 
 

Vi möter då och då människor med en halvtaskig självkänsla de kan vara alltifrån chefer till 
läkare och alla möjliga kategorier som vi upplever rädda då. Rädda för att kanske se att man 
kanske inte räcker till eller inte har kunskap kring olika faktorer då som skapar hälsa på olika 
nivåer. Då blir det ju en godtycklig diagnos eller man gör insatser som kanske inte direkt är 
optimala om man säger så, för personen ifråga. 

 
 
Differentialdiagnostik upplevs alltså av vissa som mycket viktigt för att utesluta 
annan sjukdom samt för att få reda i begreppsdjungeln. Ett vedertaget begrepp kan 
också skapa trygghet både för patient och för behandlare. Förövrigt tycker de flesta att 
ingen större skillnad finns mellan de olika stresstillstånd som nämns och att en 
åtskiljande diagnostik är onödig.  
 
 
7:4 Visioner  
 
Tankar på hur man skulle kunna jobba med utbrändhetsproblemet framgent kommer 
på tal. Det finns många idéer, från individnivå till grupp- och samhällsnivå. Att man 
söker upp människor där dom är, här och nu. För att påverka ohälsan i stort skulle 
man behöva skapa samtalsforum på alla möjliga olika nivåer är det en som tycker. 
Hon menar att kyrkan, en etablerad institution i samhället som är en del av vårt 
kulturarv, kan fylla en viktig funktion på arbetsplatserna. Den skulle kunna hjälpa 
människor att utveckla en tro och en andlighet som de kanske har dragit sig för att 
utveckla för det har verkat för komplicerat. Det handlar om att lära människor leva, 
sova, äta rätt och röra på sig. Flera kommer in på de politiska frågorna. Att jobba på 
samhällsnivå är inte minst viktigt. En annan poängterar vikten av bra ledare: 
 

Jag tror det krävs mer ledare. Alltså, nu pratar jag bara arbetslivet, men det är ju en stor del av 
där vi tillbringar vår tid, men ledare som har någon genomtänkt människosyn, värdering, alltså 
hur det här med hur vill jag bli behandlad. … Så jag tror att det är någon form av bättre, bättre 
utbildade ledare som har förståelse för kring, ja, hur allting hänger ihop. … Det finns för 
mycket chefer idag och för lite ledare tycker jag generellt, kan man väl säga. Ofta räknar man 
ju i pengar men det går ju att räkna på den mänskliga ekonomin också.  

 
 
En respondent tror att människor kollektivt måste slå näven i bordet för att få en 
förändring i samhället "att det krävs ett mer eller mindre stort uppbrott eller någon 



form av uppslutning kring en-nu-jävlar får det vara nog". Skolan har en viktig 
funktion att fylla här genom att ge barnen en god självkänsla och en stabil grund.  
Samma respondent säger när det gäller vården att det är mer samarbete mellan olika 
yrkeskategorier som behövs, allt från hälsopedagoger och friskvårdskonsulenter till 
sjuksköterskor, sjukgymnast, beteendevetare och läkare. Att kunna se styrkan i det, 
samla en gemensam föreställning och bild och verka från ett gemensamt synsätt. "Det 
är för stelt idag, kan jag uppleva generellt". 
 
 
8. Diskussion 
 
Här kommer jag att diskutera resultatet utifrån mina tre teoretiska utgångspunkter, ge 
egna synpunkter på det hela under tiden samt tillföra nya teoretiska infallsvinklar som 
jag tycker berikar diskussionen. Rubriceringen kommer till viss del att följa resultatets 
med vissa tillägg och fråndrag.  
 
 
8:1 Begreppet "utbränd" och frågan om differentialdiagnostik 
 
Forskning om utbrändhet har genom åren spretat åt många olika håll. Tack vare detta 
har mycket kunskap inhämtats och innebörden av begreppet har vidgats. Kunskapen 
om utbrändhetens orsaker är till stora delar kartlagd, åtminstone vad gäller de 
samverkande faktorer som på sikt får tillståndet för den enskilde att bli ett faktum. 
Likaså finns idag mycket kunskap om lämpliga behandlingsstrategier att tillgå för den 
intresserade. Trots detta får inte alla patienter den behandling de behöver, något som 
också framkommer i resultatet. Anledningen till detta anges vara en blandning av 
bristande kunskap hos behandlare, för kort tid för varje patient hos läkaren samt brist 
på resurser till lämplig rehabilitering. Den nya term som enligt en respondent kommer 
att föreslås från Socialstyrelsen är ett försök att samla kunskapen som finns, ge 
lämpliga behandlingsförslag och, framförallt, skapa klarhet i begreppsdjungeln. 
Förslaget säger också mycket träffande vad det är frågan om, utmattningssyndrom –
med eller utan depression. En bra samlingsterm, tycker jag, där alla de olika typer av 
symptom och reaktioner som finns med i sammanhanget kan rymmas. Här finns 
likheter med de forskare som anser att gränserna mellan de olika tillstånden, som 
hittills namngetts, är flytande och att likheterna mellan dem är såpass stora att det inte 
är någon vits med en uppdelning. 
   Som framkommer i resultatet är en anledning till att differentialdiagnostisera 
utbrändhet att utesluta annan sjukdom som inte har med utmattningssyndrom att göra. 
Ett bra argument som de flesta respondenter saknade. De, och jag också, tänkte att 
differentieringen skulle ske mellan de olika utmattningstillstånden som florerade, men 
denna nu angivna anledning handlar ju om uteslutande av annan, eventuellt 
allvarligare somatisk eller psykiatrisk sjukdom och är då enligt min mening helt 
adekvat.  
 
 
8:2 Orsaker till utbrändhet 
 
Orsaker till att den enskilde individen blir sjuk anförs i resultatet samma anledningar 
som forskningen visar. När det gäller fysiska, psykiska och sociala symptom stämmer 



det också överens. Det jag vill diskutera här är orsaker som kan härledas till det 
existentiella och andliga. Ser man utbrändhet som en kris, eller livskris som ett par 
respondenter gör, finns det kopplingar till Borgenhammar som menar att vi lider av en 
andlig kris, och till Frankl som menar att kriser kan uppstå ur ett existentiellt vakuum. 
Några respondenter talar också om att människor som söker hjälp för sina problem 
sällan eller aldrig själv tar upp det existentiella eller andliga som orsak. De är ofta så 
uppfyllda av annat, har svårt att tänka klart och vet inte själva vad det är de har 
hamnat i. För att använda Antonovskys terminologi så finns det en påtaglig 
hjälplöshet hos många därför att man inte förstår vad man hamnat i (begriplighet) man 
kan inte hantera vare sig sin situation eller sig själv (hanterbarhet) och detta känns 
givetvis inte särskilt meningsfullt (meningsfullhet). En känsla av meningslöshet 
inträder och känslan av sammanhang är förvisso stundtals lika med noll. I inledningen 
ställde jag frågan om man kan lida brist på mening och sammanhang på ett sådant sätt 
att man blir sjuk, utan att känna till orsaken till sjukan. Tolkar jag resultatet i den här 
uppsatsen så blir svaret ja. Patienten befinner sig i ett tillstånd där de existentiella 
frågorna hamnar i förgrunden, där närvaron eller frånvaron av andliga värden, att 
känna mening och tillhörighet, blir kännbar och där frågan, som en respondent 
uttryckte det, vad alltihop skall tjäna till, blir mycket viktig att ställa. 
 
 
8:3 Att reflektera över andliga och existentiella frågor 
 
Är då lösningen på problemet utbrändhet att sysselsätta sig med reflektion över det 
andliga och existentiella?  Om man använder Frankls begrepp "existentiellt vakuum" 
eller tomrum som respondenterna kallar det, skulle detta kunna fyllas genom 
engagemang i något som ger mig svar på livsfrågorna där frågorna i sig har förmåga 
att engagera och skapa mening? Vad gör ett vakuum? Det "suger". Skapar du vakuum 
i en plåtburk så knycklas den ihop. Vakuumet drar alltså samman, centrerar, samlar 
ihop från periferi till centrum och, symboliskt sett, skapar en brännpunkt. Är det ur 
detta Frankl menar att viljan till mening föds? Ur ett tillstånd av vakuum sugs behovet 
av mening in och, om man vill, resorna mot nya insikter och ny kunskap, från centrum 
till periferi och sedan tillbaka igen, kan börja.  
   Med egna ord bekräftar respondenterna vikten av reflektion när de säger att, för det 
första, de existentiella frågorna alltid kommer på tal i behandlingen och är helt 
centrala, för det andra, reflektion över livsmeningen och tillämpning av någon slags 
meningsfull livsfilosofi kan skydda mot utbrändhet, för det tredje att, som en 
respondent sade, först när de andliga frågorna fördes på tal i behandlingen kom 
vändningen för patienten som upplevde en lättnad över att finna något väsentligt. För 
det fjärde, konsekvenserna av utbrändhet leder till att nya val i livet måste fattas och, 
förhoppningsvis, sker en nyorientering där man drar nya slutsatser om livet efter 
sjukdomsperioden. Väckarklockan har ringt och du har fått din "spark i baken" som 
en respondent uttryckte det.  
 
 
8:4 Värdet av reflexion och konsekvenser för hälsan 
 
Forskningsrådsnämnden har 1995 gett ut en skrift där arton forskare får uttala sig om 
hälsa och existentiella frågor. Roger Qvarsell är en av dem och han bekräftar 
ovanstående resonemang och talar om följder efter sjukdom: "… människor som 



överlever svåra olyckor eller sjukdomstillstånd anmärkningsvärt ofta hävdar att deras 
liv blivit rikare. Värdesystemen förändras, karriär och materiella rikedomar minskar i 
betydelse och frågor av existentiell karaktär ökar i betydelse." (Qvarsell, 1995 s.81).  
   Lennart Nordenfelt (1995), anser att innehav av existentiella problem inte 
nödvändigtvis behöver innebära ett hälsoproblem. Att periodvis ägna sig åt 
reflektioner över existentiella frågor kan vara värdefullt för att dana oss som personer. 
Att inse vidden av de existentiella problemen är en del av vår karaktärsfostran och ger 
oss en realistisk bild av vår plats i tillvaron. Detta rustar oss att fungera någorlunda 
väl i vår livssituation. En av mina respondenter anser att utbrändhet inte är detsamma 
som sjukdom och att innebörden i utbrändhetsprocessen är att "hälsan" signalerar att 
det är dags att ta tag i sitt liv. Han anser att detta i sig är något positivt. En enda 
respondent ansåg att grubblerier över existentiella frågor kunde bidra till en 
utbrändhetsproblematik. Nordenfelt säger vidare att när en människa inte kan frigöra 
sig från ett existentiellt problem, kan detta leda till ångest, handlingsförlamning och 
känsla av total meningslöshet. I dessa fall har personen självklart ett starkt nedsatt 
välbefinnande, därmed inte sagt att vi automatiskt har ohälsa. Känslan av tomhet är på 
sätt och vis en avsaknad av ett existentiellt problem. Vi lider av denna tomhet och har 
i själva verket behov av de existentiella frågorna.  
   Ove Wikström menar att man inte bara funderar på utan man reagerar på livsvillkor 
(Wikström, 1995). De existentiella frågorna kan bli av så hotfull karaktär att 
människan utvecklar symptom eller neurotiska försvar. Det finns därför, vid sidan av 
biologisk, psykologisk eller social ångest en livsoro som den människa hamnar i som 
konfronteras med "livsradikalerna", de mänskliga grundvillkoren. När tillvaron 
plötsligt blir påträngande, när de existentiella frågorna blir personliga som vid kriser, 
ensamhet, tystnad och frihet från allt som distraherar, då ökar den existentiella oron. 
Om man inte finner en mening i det man upplever eller en tolkningsram där ens 
erfarenheter passar in, blir man inte bara stressad, man känner sig också hjälplös. Att 
söka mening blir grundläggande menar Wikström och hänvisar i sin tur till Viktor 
Frankl. I det här läget, tänker jag mig, får ju behandlarna en mycket viktig roll som 
den som mottar en hjälpbehövande och skall hjälpa honom/henne att hitta en vilja till 
mening och fylla ett existentiellt vakuum.  
 
 
8:5 Några ord om behandlingen  
 
Av resultatet framgår att utrymme för de existentiella och, i viss mån, de andliga 
frågorna ges i behandlingen. Respondenterna skiljer heller inte så noga på dessa och, 
som en respondent sa, så finns ju möjligheten att vi talar om olika saker hela tiden. Så 
vad är det vi talar om egentligen? I FRN- rapporten från 1995 som jag nämnde 
tidigare, tas just detta upp och förs fram som en gemensam angelägenhet, nämligen 
behovet av att få fram tydliga definitioner, dels av hälsa/ohälsa dels av existentiella 
frågor och existentiell oro. Detta för att överhuvudtaget göra området forskningsbart.  
   När det gäller de existentiella frågorna handlar de för de flesta respondenter om hur 
man vill utforma och leva sitt liv och vad som känns meningsfullt för en själv. De rör 
områden som arbetsliv, fritidsliv, relationer och familj. De existentiella frågorna skall 
här inte jämställas med eller blandas ihop med materiella frågor. Behandlingen syftar 
också till att stärka den enskildes självkänsla, förmåga att sätta gränser och få fatt på 
sin kreativitet och, hos en behandlare, bli medveten om sin andlighet. Detta stämmer 
gott med Antonovskys fyra områden han anser vara särskilt viktiga för en stark 
KASAM (se s.8, 5.2.2). Jag upprepar dem här: 1) ens känslor, 2) de närmaste 



relationerna, 3) den huvudsakliga sysselsättningen och 4) existentiella teman såsom 
död, oundvikliga misslyckanden, konflikter och isolering. Som en respondent menar 
så finns det två plan, ett övergripande (detta skulle jag kalla det andliga) och ett 
vardagsnära där de existentiella frågorna "transponerats ned" till de vardagliga. Båda 
planen måste man kunna tala om, menar respondenten. Flera betonar också att det 
finns både något övergripande och något underliggande till detta med 
utbrändhetsfenomenet. Det underliggande, som en respondent menar, handlar om vad 
som utlöst det hela och att det är viktigt att få tag i kopplingen mellan kropp och 
psyke. Detta kan man missa om man diagnostiserar för att enbart behandla symptom. 
En annan respondent säger att symptomen är det synliga och mätbara men att det 
finns ett metaperspektiv till detta. Man måste upp på en högre nivå för att förstå 
fenomenet. På denna högre nivå finns det andliga och existentiella, menar hon. Som 
jag tolkar innebörden i respondenternas val av term, så ingår de andliga frågorna i de 
existentiella och omnämns då som övergripande existentiella frågor.  
 
 
8:6 Att väcka frågan. Vem har ansvar? 
 
Jag undrade inledningsvis om vi har brist på hänsyn till andliga värden i samhället 
idag och om vi pratar om detta på en nivå som har betydelse för samhällsutvecklingen 
och behandlingen av utbrända. Vem skall väcka frågan om vikten av de andliga och 
existentiella frågorna? En respondent säger uttryckligen att detta att väcka frågan om 
andlighet, vad andlighet är för dig, är ett av målen i behandlingen. Att påminna 
klienterna om att vi är andliga varelser också, för vi har tappat detta i dagens samhälle 
menar hon. Frankl (1996) menar att vi kan väcka människan ur hennes latenstillstånd, 
som han säger, genom att konfrontera henne med en mening som det är hennes 
uppgift att förverkliga. Är det då terapeuter och behandlare som skall väcka frågan, 
som jag talade om nyss? Skall diskussionen föras på flera plan samtidigt?  
   Min egen erfarenhet säger att människor många gånger kan ha tankar, känslor, 
insikter och åsikter på det privata planet som är svåra att överföra till det offentliga, 
till arbetslivet. Jag håller med Borgenhammar när han säger att kunskapen finns men 
att den är fragmentariserad. Detta kan gälla för individen också, man kan ha en 
kluvenhet inom sig som innebär att man tar fram vissa sidor vid vissa tillfällen men 
inte vid andra. Med detta menar jag inte vanlig anpassning till situationer utan 
kluvenheten handlar om att vi håller tillbaka värden av vikt som vi tror inte accepteras 
eller är välkomna inom en vedertagen disciplin, institution eller i en kultur. Behov av 
att "levandegöra" andligheten kan vara ett sådant värde som många känner att de 
håller tillbaka. Det kan också finnas samma typ av kluvenhet i samhället i stort. Vissa 
saker är inte levandegjorda, ännu. Om du som behandlare inte har förmått möta dina 
egna existentiella spörsmål och kommit fram till något av betydelse för ditt eget liv, 
hur lätt är det då för dig att bemöta patientens? Samma sak gäller de behandlare som 
känner sig hindrade av den gängse behandlingsetiken på sin arbetsplats. De får 
antingen hålla tillbaka och stå ut, byta arbetsplats/yrke eller framhärda och vara 
obekväma. De som själva upplever mening och har tillit, är det de som skall väcka 
frågan? 
 
 
 
 



8:7 Samhällsutveckling och tidsanda 
 
Vilken roll spelar då andliga och existentiella faktorer för uppkomsten av utbrändhet? 
Av resultatet att döma nämns genomgående dessa faktorers betydelse som någon 
slags grundanledning till att problemet med stressrelaterade sjukdomar är så pass stort 
att de klassas som folkhälsoproblem. Vad kan man säga om detta? Ove Wikström 
(1995) talar om makroheligheter (kyrkan och religionen) och mikroheligheter (värden 
och upplevelser på det privata planet) och menar att det idag finns en minskad 
koppling mellan dessa. Ingen andlighet har längre självklarhetens styrka eller ett 
sådant brett stöd att den får tolkningsföreträde. Det finns färre tillfällen för människor 
att ventilera och bearbeta livsfrågorna. Detta är ju också något flera respondenter tar 
upp som ett problem de ser i samhället idag och där de märker att behovet att få tala 
om dessa frågor är stort. Borgenhammar (1994) påvisar också detta och säger att när 
folk förr kunde gå till prästen med vissa problem är de idag istället hänvisade till 
sjukvården.  
   Borgenhammar talar ju om tillitsbrist på tre olika plan 1) till sig själv, 2) till andra 
människor och till samhället, 3) till livet, att finna svar på existentiella frågor och 
skapa mening i sitt liv. Denna uppdelning ser ut som ett system i tre delar men är i 
Borgenhammars tappning koncentrerad enbart till individens upplevelse av tillit. Kan 
samhället självt vara utbränt? Samhällskroppen kan vara sjuk, månne, och lida av 
samma känsla av "osammanhang", tillitsbrist och meningslöshet som en del 
människor gör. Om man tänker systemteoretiskt10, att kraften är större i närmast övre 
nivå i systemet, hur skulle då ett stressat samhälle kunna hjälpa individen med hennes 
stress? Eller, om man tänker sig att människan, mänskligheten, är på metanivå i 
förhållande till sina egna manifestationer, i detta fall samhället, och därför förhåller 
sig på närmast övre systemnivå i förhållande till samhället, skulle människors 
möjligheter att påverka genast se större ut. En av mina respondenter var ju inne på att 
vi kollektivt skulle behöva slå näven i bordet för att få till stånd en förändring i 
samhället. I ett systemtänkande påverkar nivåerna varandra ömsesidigt. Jag tror man 
måste se det så om man tror på utveckling och förändringspotential. 
 
 
8:8 Sjukdom som metafor 
 
Om jag utgår från Borgenhammars resonemang om tillitsbrist och, som han säger, att 
västerlandets kris är en andlig kris, är det lätt för mig att se att utbrändhet är ett 
fenomen i tiden som mycket väl passar in i bilden. Susan Sontag menar i sin bok 
Sjukdom som metafor (1981) att det är lätt att prata om sjukdomar på ett metaforiskt 
sätt när man inte förstår dess natur. Det är lätt att de omhöljs med fantasier, rädslor 
och symbolik. Hennes poäng är att sjukdomen inte är en metafor och att det mest 
sanningsenliga sättet att betrakta sjukdom på är det som mest motstår det metaforiska 
tänkandet. Sontag menar att sjukdomar alltid har använts som metaforer för att 
underblåsa anklagelser om att ett samhälle var korrumperat eller orättvist. En klassisk 
metafor, menar Sontag, är att se samhällskroppen som "infekterad" av något: en 
tumör, ett sår eller en sjukdom. När det gäller utbrändhet och huruvida samhället 
självt är utbränt, är det precis detta jag vill göra. Jag vill använda metaforen 
utbrändhet som en bild och som en hjälpande förklaringsmodell över vad samhället 
lider brist på och vad det behöver. Vad samhället behöver och vad vi behöver är 

                                                           
10 Om systemteori, se t.ex Lars Svedberg, (1997) Gruppsykologi.  



reciprokt, tänker jag, så det skulle vara fruktbart att se parallellerna. Flera 
respondenter kommer in på det som jag skulle kunna tänka mig kalla för behov när de 
efterlyser de existentiella och andliga diskussionerna på politisk nivå, i företag och 
hos ledare. Med detta menar de att om hänsyn togs till andliga värden såsom mening 
och sammanhang och till existentiella frågor av typen hur vi vill utforma och leva 
våra liv, skulle mycket vara vunnet för både samhällsutvecklingen och människors 
hälsa. En respondent upplever att ganska många människor, inklusive honom själv, 
tänker att det är en existentiell brist som ligger till grund för stressproblematiken vi 
ser i samhället nu. I litteraturen och debatten saknas det, i vidare mening, existentiella 
perspektivet tycker han och känner sig glatt överraskad varje gång han möter någon 
som tänker som han själv. För att avsluta Susan Sontag säger hon i slutet av sin bok 
att om sjukdomen (hon talar om cancer) avmytologiseras och behandlingen inte 
handlar om att antingen ställa en fatalistisk diagnos eller bekämpa en "lömsk" 
sjukdom med alla medel som om vore det en fiende, kan det vara moraliskt tillåtet att 
använda sjukdomen (i mina ögon utbrändhet) som en metafor för att ta tag i vår 
kulturs stora brister. 
 
 
8:9 Hot och möjligheter 
 
En respondent tycker att vi lever farligt i i-världen idag och det gäller oss allihop. Den 
snabba utvecklingen i samhället är vi inte skapade för att klara av, den ger oss ingen 
tid för eftertanke och reflektion och detta är ett hot mot oss. Ytterligare en FRN 
forskare skall få komma till tals angående detta, Jan Beskow (1995). Han talar om att 
människan inte går att reducera till sina biologiska och sociala delar utan hon är något 
mer. Vad detta är inringas av de existentiella frågorna, de eviga frågorna kring 
mening och lidande, frihet och ensamhet, ansvar och skuld, tiden och döden. Beskow 
menar, precis som min respondent, att vi lever i en situation som präglas av hot. 
Människans situation i världen har förändrats rätt radikalt sedan stenåldern, även om 
vi själva, som levande varelser, inte har gjort det. Vi har gjort många teknologiska och 
vetenskapliga framsteg, den moderna biologin har ändrat vår syn på människan, 
hennes konstitution kan ändras med genteknik och hennes livslopp med 
hjärnpåverkande farmaka. Liksom Borgenhammar kommer Beskow in på frågor som 
rör natur och miljö. Förhållandet till naturen präglas idag av exploatering, säger han. 
Svält, miljöförstöring och kärnvapen hotar att utplåna människosläktet. Människan 
har makt över liv och död, över jordens fortlevnad eller förintelse, men tydligen svårt 
att ta den hotsituation som tydligt visar sig för oss på allvar. Detta är den djupare 
bakgrunden för det aktuella intresset för existentiella problem och påträngande fakta 
när det gäller människans existentiella situation och hälsa. Så långt Jan Beskow.   
   En koppling till vill jag göra i detta sammanhang. Utan undantag talar alla 
respondenterna i ordalag som att "alla" springer runt som skållade råttor, "alla" är 
stressade, "ingen" har tid för reflektion och "vi" lever farligt idag. Detta är ju givetvis 
inte sant. Åtminstone ett par av respondenterna är själva exempel på motsatsen. Den 
ena ges tid för andlighet, som hon säger, på arbetstid och den andre lovordar 
handledning som motkraft till stress och utmattning. Mer om handledning senare. Det 
är klart, är man behandlare och enbart träffar patienter kanske det är lätt att säga "alla" 
och förvisso är tidsandan i Väst präglad av stress, så något ligger det i det. Man bör 
ändå ställa sig frågan vem som är stressad. Är det ett medelklass- eller 
karriärproblem? Vilka är det som läser litteratur om långsamhet, om tid och om 
självutveckling? Är det dessa människor som har de största problemen och bäst 



behöver hjälp eller är dessa människor de som redan har en medvetenhet om sin 
situation i livet, om vikten av självreflektion, etc, och vad de behöver?  
   En annan sak, var det bättre förr, egentligen? Reflekterade människor mer över 
existentiella och andliga frågor förr bara för att kyrkan hade en centralare och mer 
tongivande position i samhället? Det vill gärna låta så när man säger att det var bättre 
förr, förr hade man ju prästen, det fanns en annan sammanhållning förr, och så vidare, 
men var det bättre? Jag tänker att även om man inte nödvändigtvis reflekterade mer 
förr, levde man ändå i ett sammanhang som erbjöd den enskilde möjligheter att ta 
hand om sina existentiella spörsmål. Det fanns en andlighet och människor följde 
(yrkes-) traditioner. Idag är det inte lika självklart vad man skall göra med sitt liv.  
   Här vill jag ändå komma med en motvikt, en möjlighet, som kanske kan lysa upp i 
stressdunklet. Nicanor Perlas (2001) skriver om globalisering på mänskliga villkor. 
Hur civilsamhället kan utformas för att skapa en ekologiskt hållbar utveckling. Han 
tecknar en struktur över samverkan mellan individer, kultur och det större samhället 
där också det andliga (spirit) är en central kraft att förhålla sig till. Hur som helst, 
Perlas hänvisar till en social undersökning som gjordes mellan 1990 och 1991 och 
omfattade 43 länder däribland Sverige. Undersökningen upptäckte ett "postmodernt 
skifte" i en grupp länder. De viktigaste faktorerna i detta skifte är, enligt Perlas (s. 
53):  
 

förlust av tillit till alla hierarkiska institutioner, avtagande traditionellt religiöst engagemang, 
större sökande efter inre mening och utveckling, ekonomisk tillväxt underordnas miljömässig 
uthållighet, kulturell pluralism, större frihet för kvinnor. 

 
 
I sin bok talar Perlas om en fraktion människor som kallas "kulturellt kreativa", ett 
uttryck myntat av antropologen Paul H. Ray, ursprungligen betecknande personer som 
reagerade på "traditionalismens trånga konservatism och modernismens materialism 
som dominerade i efterkrigstidens Amerika." (s. 52). De utmärkande värderingarna 
hos de kulturellt aktiva kan enligt Perlas sammanfattas på följande sätt (s. 53): 
 

Ekologisk hållbarhet (återuppbygga samhällen, gränser för tillväxten, stoppa miljöförstörande 
företag), globalism (acceptera kulturella skillnader), kvinnofrågor (mot utnyttjande av kvinnor 
och barn), altruism, självförverkligande och andlighet (kämpa sig fram till en ny känsla för det 
heliga som innefattar personlig växt, den andliga dimensionen, att tjäna andra), socialt 
samvete och optimism. 

 
 
Framväxten av de kulturellt kreativa är mycket lugnande och hoppfullt för samhället, 
menar Perlas. Jag kan bara instämma. Det är hoppfullt. Kanske kan också detta "nya" 
sätt att tala om sjukdom, som en tillitsbrist, som en stressproblematik som leder till 
utbrändhet, som brist på reflektion och andlighet, leda till ny forskning och mer 
empiriskt grundad kunskap där, för att återknyta till Kumlin på sidan 11, vetenskap 
och existentiell verklighet kan komma att komplettera varandra.  
 
 
8:10 Visioner  
 
När jag lyssnat till respondenterna har jag uppfattat flera olika känslor hos dem som 
rör fenomenet utbrändhet. Kopplat till uppsatsens syfte, att se vilken eventuell 
existentiell/andlig ansats som finns i behandlingsarbetet samt vilken roll existentiella 



och andliga frågor spelar för uppkomsten av utbrändhet, upplever jag att det finns en 
stark drivkraft och engagemang hos respondenterna att engagera sig i 
utbrändhetsfenomenet på flera olika sätt. Alla upplever problemet som stort och flera 
idéer finns om vad som kan göras. Samverkan över professionalitetsgränser nämns. 
Detta tar också Borgenhammar upp som en del av lösningen. Samverkan breddar 
kunskapen och ger bättre förutsättningar för bra behandling. Värderingar kommer 
också på tal. Om vi värderade annorlunda, tog mer hänsyn till det som är viktigt i livet 
och inte bara jagar, som en person uttryckte det, skulle vi skapa bättre förutsättningar 
för hälsa. Hur vi tänker om saker och företeelser, vilka attityder och föreställningar vi 
har, är viktigt enligt respondenterna. En påpekar att vi behöver fler ledare och färre 
chefer. Att skapa samtalsforum på olika nivåer skulle vara värdefullt som ett sätt att 
påverka hälsan, menar en respondent och nämner att kyrkan skulle kunna ha en roll 
här. Insatserna som vi kan göra kan vara enkla och grundläggande och handla om att 
lära människor leva, äta, sova och motionera. Detta gör vi ju redan i samhället idag. 
Det intressanta, som har med det andliga och existentiella att göra, är att titta på 
drivkrafterna bakom det vi gör eller föreslås göra. Varför vi skall göra det, vad vi vill 
och vart vi vill komma. Detta tycker jag också kommer fram tydligt hos 
respondenterna. Det finns en bakomliggande känsla av ansvar hos dem jag talat med. 
För Frankl och Borgenhammar är frågan om ansvar central. Frankl menar att 
människor kan svara för sitt eget liv endast genom att ta ansvar för sitt liv. Detta 
kräver både insikt och självkännedom, anser jag, om man skall kunna ta ansvar för sitt 
liv på ett djupare plan. Borgenhammar menar att ansvar för andra är en nyckel till att 
känna mening i sitt eget liv. Vad jag uppfattar från respondenterna arbetar de allihop 
med att väcka sina patienters känsla för ansvar, i första hand ansvar för dem själva, av 
naturliga skäl. Är man utbränd behöver man ge till sig själv först. Sedan kan man få 
kraft att engagera sig i andra.  
 
 
9. Slutdiskussion och egna visioner 
 
Under hela arbetet med denna uppsats har jag haft det så kallade Thomasteoremet, en 
av sociologins grundsatser, i bakhuvudet. Antonovsky (1991 s. 24) hänvisar till det 
för att illustrera hur olika synsätt kan påverka hur vi uppfattar omvärlden och därmed 
ge olika konsekvenser. Bryman (1997, s. 69) återger det så här: "om människor 
definierar en situation som verklig, blir den också verklig i sina konsekvenser". Detta 
innebär, skriver Bryman, att innan en individ handlar finns det alltid en fas som 
rymmer överväganden och analys som styr handlingens inriktning. Med andra ord, 
mina egna, så handlar det om reflexion, mer eller mindre medveten sådan. Att 
reflektera innan man handlar, reagerar och agerar. Detta är ju vad respondenterna 
poängterar hela tiden, vikten av reflexion.   
   Jag har ställt mig följande fråga utifrån syftet med min uppsats: om man utgår ifrån 
att det existentiella- och andliga perspektivet är betydelsefullt för uppkomsten av eller 
frånvaron av stressrelaterad sjukdom/utbrändhet, skulle då behandlingen av utbrända 
se annorlunda ut? Skulle vi också, härigenom, kunna bidra till att bryta en 
samhällsutveckling som bidrar till uppkomsten av stressrelaterad långtidssjukdom av 
utbrändhetskaraktär?  Jag uppfattar att uppsatsen har svarat på detta. Hur vi tänker om 
saker och företeelser påverkar hur vi väljer att bete oss. Det fattas något viktigt i 
samhället idag och detta något, säg att det är andliga värden, påverkar utformningen 
av sjukvård, friskvård, samarbete och samverkan. Respondenterna sätter fingret på 
detta. Kanske kan vi ha Thomasteoremet till stöd om vi vill omdefiniera våran 



verklighet och genom detta åstadkomma nya konsekvenser i tillvaron, jobba för 
förändring och utveckling. Att tänka långsiktigt när det gäller människor och miljö ser 
jag som mycket viktigt. Att ta ansvar för det vi gör på ett sådant sätt att 
konsekvenserna inte skadar varken oss eller kommande generationer, är en uppgift för 
var och en. Motivation till detta kan komma ur en hänsyn till andliga värden där en 
respekt för och omsorg om livet kan finna ett ursprung. Här ser jag det som viktigt 
med samarbete över professionsgränser. Att kombinera folkhälsofrågor och ekologi 
med ekonomi och näringsliv, för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
  En av respondenterna nämnde handledning. Personligen tror jag att handledning, för 
yrkesverksamma i människovårdande yrken, kommer att erbjudas mer och mer, inte 
minst som ett skydd mot utbrändhet. Som respondenterna påpekat så är utbrändhet 
något av ett modeord och de omnämner tempot i samhället som snabbare och 
snabbare. På grundval av detta är min idé och förhoppning att mänskliga möten och 
samtal mer och mer kommer att upplevas som nödvändiga och önskade, om det så 
bara vore som kompensation och motkraft till övriga influenser i detta av IT och data 
präglade samhälle. Här har organiserade samtal, typ handledning, definitivt en plats. 
Handledningssituationen kan tjäna som stödjande miljö och erbjuda andrum, tid för 
eftertanke och reflexion. Inte minst tror jag att detta är viktigt på ledningsnivå inom 
organisationer. För att bli en bra ledare och inte bara en chef (om nu det skulle vara 
begränsande) behövs en typ av stöd som gör att denna ledare kan utveckla sin, för att 
citera en respondent, "förståelse för, kring, ja hur allting hänger ihop". 
   En annan sak, man behöver inte vara sjuk eller utbränd för att uppleva behov av att 
reflektera och reagera på det andliga och existentiella. Perlas "kulturellt kreativa" är 
ett av många exempel på det. Här i Sverige finns olika forum för människor som vill 
ägna sig åt livsfrågor. Vi kan till exempel vara med i en samtalscirkel som föreningen 
Tidsverkstaden tagit fram "för människor som tror på ett liv före döden". 
Studieförbundet vuxenskolan arrangerar en serie träffar i studiecirkelform där 
människor möts för att prata om saker som är viktiga för dem. Det kan handla om hur 
vi vill använda alla våra dygn i livet och vad vi behöver för att känna oss så levande 
som möjligt. Formen finns också som arbetstidsverkstad, anpassad för arbetsplatser 
(SV och Föreningen Tidsverkstaden 2001). Svenska Kyrkan ordnar också 
samtalsforum för livsfrågor. Ett exempel på det är så kallade Wellbeing-grupper, ett 
projekt inom Brommadialogens regi (Brommadialogen, 2003). 
   Vidare skulle det vara intressant att mer direkt titta på vilka konsekvenser en andlig 
och existentiell medvetenhet skulle kunna ta sig i samhället, hur vi utifrån dessa 
grunder kan bygga ett "psyko-emotio-socio-somatiskt" och ekologiskt hållbart 
samhälle och, därigenom, eventuellt kunna behålla både oss själva och planeten 
friska.  
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