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At the point of exhaustion. Clinical burn-out as an existential state. Health care 

providers’ and patients’ experiences of clinical burn-out and rehabilitation with an 

existential approach in the Swedish health care context.  

 

ABSTRACT 

Background and objectives: Stress-related illness is a growing public health 

problem in Sweden and it is the most common reason for sick leave today. Stress-

related illness causes suffering on a number of levels and affects the patient’s 

health and life in the long term. The stress-related ill health also leads to 

consequences for society, causing high costs for sick leave and health care as well 

as lost workforce since people partially or entirely lose their capacity to work. 

Research on stress-related ill health and rehabilitation often underline work-related 

conditions as crucial in dealing with the problem. There is also research that points 

out psychosocial factors in understanding stress-related ill health. What we know 

little about is the existential perspective of clinical burn-out. Therefore, it is of 

importance to investigate people’s existential experiences of clinical burn-out and 

the significance of an existential perspective in rehabilitation.  

Aim: The overall aim of this thesis is to gain insight into the existential experience 

of clinical burn-out as well as to highlight the significance of an existential 

perspective in rehabilitation. In addition, the thesis aims to reach a deeper 

understanding of clinical burn-out from an existential point of view and contribute 

to the field with knowledge of the existential dimension of health.  

Methods: The study, conducted in 2011, is based on qualitative interviews made 

with an inductive hermeneutic approach. Five patients and seven care givers were 

interviewed, focusing their existential experiences of clinical burn-out as well as 

their experiences of rehabilitation with an existential approach. A strategic 

selection was made of informants in the context of a rehabilitation program with 

an existential approach for people diagnosed with clinical burn-out. The data was 

analysed in two steps. In the first step the data was interpreted with an inductive 

hermeneutic approach. In step two of the analysis, the data was interpreted with a 

deductive hermeneutic approach, using Karl Jasper’s concept of limit situation as a 

way of interpreting the existential experience. Aaron Antonovsky’s concept sense of 

coherence was used as a tool for understanding components that can contribute to 

restoring health.  

Results: In this study, the patients describe clinical burn-out as a comprehensive 

existential experience that can be perceived as being in between life and death, in a 

shadow world, trapped in a dead end. It’s a situation characterized by being 

powerless. It creates a need to comprehend one’s situation in order to be able to 

regain control and manage it. It’s a struggle to make sense of the life situation. 
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When not being met with understanding, the patients lose hope. Existential issues 

in terms of meaning, existence and life choices become urgent. Working with the 

existential perspective requires trust, openness from both caregiver and patient, 

distinctness, a way to communicate it and courage to take on the challenge of 

dealing with existential issues. The perspective also requires that the existential 

suffering can be contained. Dealing with existential questions leads to self-

knowledge and insights that enables a possibility to make different choices and 

leave negative behavioural patterns. Also, it can lead to a discovery of spirituality 

and religion as a resource in life. Besides their personal struggle for meaning, the 

patients see an existential void in society, leaving people without tools to handle 

existential needs. This is understood as something that affects people’s ability to 

handle stressful times in life.  

The care providers understand burn-out as a manifestation of a way of living 

that is not sustainable. It is an existential experience embodied in body and mind 

that can be experienced as being drained of life. It’s an existential challenge, 

causing grief when realizing one’s limitations as a human being. Also, loss of 

meaning and sense of existential vulnerability due to an experience of being 

annihilated is crucial for understanding the deep existential crisis that clinical 

burn-out can induce. This situation makes the patient ask existential questions 

about identity, meaning, values and direction. In the burnout-process the patients 

have distanced themselves from their own self and therefore need to reconnect 

with themselves. This makes the existential questions central in the rehabilitation 

as a way to reconnect to inner strength and resources, which are prerequisites for 

starting a health promoting, sustainable process which is empowering, making it 

possible to see oneself as a human being who experience meaning, not only as a 

patient with a diagnosis. Instead of finding meaning in the diagnosis, the patient’s 

existential questions and the existential experience is a key to moving forward, out 

of the situation. Meaning-making is therefore important in the rehabilitation. 

A holistic-existential approach and view of man makes it possible to work with 

the complexity of the situation. The holistic-existential approach creates synergies 

and offers an extra tool both for the caregiver and the patient. Focusing on the 

patient’s resources and competence makes it possible to see the crisis as a way to 

learn from it. 

The existential perspective in health care and rehabilitation is enabled by 

competence, openness, reliance, empathy and respect when meeting the patient. It 

also requires courage to take on the challenge of dealing with existential issues. It 

can be hard for both the patient and the care giver to confront existential suffering. 

It is the responsibility of the care giver to enable the existential perspective by 

acknowledging and making the existential perspective possible to communicate 

and work it through.  
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The care providers understands values in modern society as contributing to 

people’s experience of feeling alone with existential needs, which intensifies their 

existential aloneness.  

The care providers’ experience is that the biomedical paradigm aggravates an 

existential perspective. The perspective is not associated with the care situation. 

There is a lack of knowledge about and understanding of the value of the 

existential perspective, all the way from the decision-making level to the clinical 

meeting with the patient. In addition, the paradigm affects how the patients 

express their illness. Also, the perspective requires time. Existential perspectives, 

therefore, tend to be concealed in the health care context.  

Applying Karl Jasper’s concept of limit situation, clinical burn-out can be 

interpreted as a defining existential experience. It can be understood as a limit 

situation when humans realize their limitations and at the same time get insights 

that are crucial for their lives. It’s an experience they wish they had not gone 

through, but on the other hand, it has led to insights they do not want to be 

without. The meaning-making process is health promoting by recreating meaning, 

the fundamental part of sense of coherence, which is crucial for a salutogenic 

direction. 

Conclusion: The existential state that the clinical burnout patients go through can, 

using Karl Jasper’s concept, be understood as a limit situation. According to Jasper’s 

reasoning, the limit situation can be perceived as facing an abyss, making it clear 

one has limitations as a human being. At the same time, the experience can be 

perceived as reaching a limit where humans can get insights about human life that 

can enhance life. Clinical burn-out, using Aaron Antonovsky’s concept, can be 

understood as a loss of the components that create sense of coherence. Loss of 

meaning is particularly central for understanding burn-out. 

Consequently, it is crucial to acknowledge the existential challenge that the 

patient is facing, as well as the importance of the meaning-making process for 

facilitating a movement in a health promoting manner. It gives a deeper 

understanding of the challenges and needs of patients suffering from clinical burn-

out.  

The existential dimension of health has been highlighted in health promotion, 

but gets little attention in practice. This is especially significant in the health care 

context. This points out the need for a discussion about how the existential health 

dimension can be used as a resource in health care and rehabilitation and how this 

resource for health can be applied in a better way in health promotion and public 

health. 

Keywords: clinical burn-out, empowerment, existential perspective, health 

promotion, holistic-existential, limit situation, public health, salutogenic approach, 

sense of coherence, rehabilitation 
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Vid utmattningens gräns. Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd.  

Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och 

rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext. 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund och mål: Stressrelaterad ohälsa utgör ett växande folkhälsoproblem i 

Sverige och stress är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Den 

stressrelaterade ohälsan orsakar lidande på flera plan och påverkar den 

drabbades hälsa och tillvaro på lång sikt. Ohälsan medför också konsekvenser för 

samhället i form av vård- och rehabiliteringskostnader samt förlorad arbetskraft 

eftersom många människor helt eller delvis förlorar förmågan att återgå i arbete. I 

forskningen betonas ofta arbetslivsrelaterade interventioner för att förebygga och 

behandla stressrelaterad psykisk ohälsa. Forskning belyser också psykosociala 

faktorers betydelse. Även den existentiella dimensionen av utmattningstillstånd 

finns belyst inom forskningen, om än i liten omfattning. Därför framstår det som 

en angelägen uppgift att undersöka människors existentiella erfarenheter av 

utmattningstillstånd och betydelsen av ett existentiellt perspektiv i rehabilitering.  

Syfte: Syftet med avhandlingens studie är att få insikt i den existentiella 

erfarenhet som utmattningssyndrom kan innebära samt belysa betydelsen av ett 

existentiellt perspektiv i rehabilitering. Syftet är vidare att uppnå en djupare 

förståelse av utmattningssyndrom utifrån en existentiell förståelseram och att 

bidra till kunskapsområdet kring den existentiella hälsodimensionen. 

Material och metod: Avhandlingens studie, genomförd 2011, baseras på 

kvalitativa intervjuer med vårdtagare och vårdgivare utifrån en induktiv 

hermeneutisk ansats. Fem vårdtagare och sju vårdgivare har intervjuats om 

erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats. 

Ett strategiskt urval har gjorts av informanter med anknytning till ett 

rehabiliteringsprogram med existentiell ansats för långtidssjukskrivna personer 

med utmattningssyndrom. Intervjumaterialet har analyserats i två steg. I det 

första steget utifrån en induktiv hermeneutisk ansats och i det andra steget med 

en deduktiv hermeneutisk ansats. I analysens andra steg har Karl Jaspers begrepp 

gränssituation använts som en tolkningsram för den existentiella erfarenheten. 

Aaron Antonovskys begrepp känsla av sammanhang har använts som ett sätt att 

förstå hälsofaktorer som gått förlorade i utmattningsprocessen, vilka kan bidra till 

att återskapa hälsa.  

Resultat: Utmattningssyndrom beskrivs av vårdtagarna som ett livsförändrande 

existentiellt tillstånd. Det upplevs som ett gränsland mellan liv och död, som en 

skuggvärld och en återvändsgränd. De drabbade upplever också maktlöshet. 

Denna erfarenhet skapar ett behov av att förstå sin situation för att kunna hantera 
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den. Försöken att själv förstå och att få förståelse upplevs som en kamp som inger 

känslor av hopplöshet. Utmattningsprocessen väcker existentiella frågor kring 

mening, existens och livsval. Förutom den meningsförlust som vårdtagarna 

upplever i sitt eget liv, uppfattar de att det råder en existentiell tomhet i samhället, 

något som de menar innebär att människor saknar verktyg att hantera 

existentiella utmaningar. 

För vårdtagarna är reflektion kring de existentiella frågorna och möjligheten 

att dela den existentiella erfarenheten avgörande för att kunna komma vidare från 

utmattningstillståndet. Det skapar förutsättningar för självkännedom och insikt 

och innebär tillgång till förlorade resurser. Det existentiella perspektivet i 

rehabiliteringen kan också leda till att uppleva tro och andlighet som en resurs i 

livet. Reflektionen stärker medvetenheten om de egna värderingarna och vad man 

finner meningsfullt. Det kan leda till annorlunda och hälsosammare val. 

Förutsättningar för existentiellt perspektiv i rehabilitering är tillgång till ett språk, 

öppenhet och tydlighet samt mod att anta utmaningen att ge sig in i den 

existentiella bearbetningen. Tillit, och en upplevelse av att känslorna som den 

djupa bearbetningen kan ge upphov till kan härbärgeras är också avgörande. 

Vårdgivarna betraktar utmattningssyndrom som ett uttryck för att människan 

inte lever sitt liv på ett hållbart sätt. Det är en existentiell erfarenhet som tar sig 

uttryck i kropp och själ som kan upplevas som att vara dränerad på liv. Det är en 

existentiell utmaning som orsakar sorg till följd av att människan inser sin 

begränsning. Insikt om den existentiella sårbarhet och meningsförlust som 

vårdtagaren upplever är avgörande för förståelsen av den djupa kris som 

utmattningssyndrom kan leda till. 

Situationen sätter enligt vårdgivarnas erfarenhet ljus på existentiella frågor om 

mening, riktning, identitet och värde. I utmattningsprocessen har människan 

distanserat sig från sig själv, och hon behöver därför möta sig själv och åter börja 

lyssna till sin inre riktning. De existentiella frågorna blir centrala i rehabiliteringen 

och fungerar som ett sätt att återknyta till inre drivkraft och resurser, nödvändiga 

för att starta en hälsofrämjande process. 

Det är vårdgivarens ansvar att möjliggöra för existentiellt perspektiv i 

vårdmötet, genom kompetens, öppenhet, att skapa tillit och bekräfta det 

existentiella lidandet, erbjuda ett språk, och visa empati och respekt. 

Vårdgivarnas erfarenhet är att existentiellt perspektiv är resursskapande då 

individen kan se sig själv som något mer än en patient med en diagnos. Hon är 

också en människa som vill uppleva mening. Det ger henne kraft att ta sig an och 

bearbeta svår existentiell problematik. Istället för att söka mening och tillhörighet i 

diagnosen blir bearbetningen av de existentiella frågorna en väg vidare, ut ur 

situationen.  
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En holistisk-existentiell rehabiliteringsansats och människosyn möjliggör att 

arbeta med problematikens komplexitet. Existentiellt perspektiv förser både 

vårdtagare och vårdgivare med ytterligare en resurs och den holistisk-existentiella 

ansatsen möjliggör för synergieffekter i rehabiliteringen. Fokusering på 

vårdtagarens resurser och kompetens möjliggör för att se den existentiella krisen 

som en möjlighet till utveckling. 

Vårdgivarnas erfarenhet är att det finns ett antal hinder för existentiellt 

perspektiv. Det dominerande biomedicinska perspektivet i vården innebär att det 

saknas kunskap om värdet av existentiellt perspektiv från beslutsnivå ner till 

själva vårdmötet. Det biomedicinska paradigmet påverkar även hur vårdtagare 

uttrycker sin ohälsa. Existentiellt perspektiv tenderar därför att osynliggöras i 

vårdkontexten.  

Utifrån Karl Jaspers begrepp gränssituation kan utmattningssyndrom förstås 

som en avgörande existentiell erfarenhet. Jaspers resonemang kring 

gränssituationen innebär att den kan upplevas som en avgrund, omöjlig att ta sig 

över. Den kan samtidigt förstås som en gräns där människan står inför något nytt i 

sin tillvaro. Vårdtagarna beskriver utmattningssyndrom som en erfarenhet de helst 

varit utan. Den har samtidigt gett insikter som de inte vill leva utan.  

Meningsupplevelsen, den mest fundamentala komponenten i Aaron 

Antonovskys begrepp känsla av sammanhang, möjliggör för en hälsofrämjande 

riktning och vårdtagarens meningsfrågor är därför centrala för rehabiliteringen. 

Slutsats: Studien visar att utmattningssyndrom är en omvälvande existentiell 

erfarenhet. Den kan utifrån Karl Jaspers resonemang förstås som en gränssituation 

då människan inser sin begränsning och samtidigt får värdefulla insikter som blir 

avgörande för hennes fortsatta liv. Utifrån Aaron Antonovskys begrepp känsla av 

sammanhang framstår begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet centralt att 

arbeta med i rehabilitering. Särskilt blir människans vilja till mening central som 

motivation och drivkraft för en hälsofrämjande process. 

Resultatet visar på vikten av att uppmärksamma den existentiella utmaning 

som vårdtagaren genomgår, såväl som betydelsen av att fokusera 

meningsskapandets betydelse för en hälsofrämjande process.  

Existentiellt perspektiv på hälsa har belysts inom health promotion men det har 

samtidigt konstaterats att perspektivet får lite utrymme i praxis. Det gäller särskilt 

i vårdkontexten. Därför är en diskussion angelägen om hur denna resurs för hälsa 

bättre kan tillvaratas inom health promotion och folkhälsoarbete.  

 

 

Keywords: empowerment, existentiellt perspektiv, folkhälsoarbete, gränssituation, 

health promotion, helhetssyn, holistisk-existentiell, känsla av sammanhang, 

rehabilitering, salutogen ansats, utmattningssyndrom 
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1 Introduktion 

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige (Socialstyrelsen, 2013; 

Socialförsäkringsrapport, 2015; Försäkringskassan, 2015) och ökningen betraktas 

som allvarlig, både ur ett individuellt- och ett samhällsperspektiv. OECD-

rapporten Mental Health and Work: Sweden (2013) visar att den psykiska ohälsan 

belastar svensk ekonomi med över 70 miljarder kronor om året på grund av 

förlorad produktivitet och utgifter för vård och omsorg. 

Stress är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige 

(Socialförsäkringsrapport, 2014:12). De som främst drabbas av stressrelaterad 

ohälsa är kvinnor, men en ökning av psykisk ohälsa visar sig också bland män 

enligt Torbjörn Åkerstedt vid stressforskningsinstitutet (Zeidler, 2016). Det här är 

ett område som är i stort behov av forskningsinsatser och frågor kring hur man kan 

arbeta för att förhindra att fler drabbas behöver besvaras.  

Världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948 som beskriver hälsa 

som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte 

enbart som avsaknad av sjukdom är en hälsomodell som innebär att hälsa är mer 

än frånvaro av sjukdom. Definitionen har kritiserats för att vara utopisk, inte 

möjlig att operationalisera och mäta (Jadad 2008; Smith 2008), för att vara 

bidragande till medikalisering (Huber et al. 2011), samt i behov av anpassning till 

en ny folkhälsoera med annorlunda utmaningar än 1950-talets utmaningar (ibid.). 

Huber et al. (ibid.) anser vidare att WHOs hälsodefinition blir kontraproduktiv då 

den beskriver människor med kroniska sjukdomar och funktionshinder som sjuka 

(ibid.). Ett annat problem med definitionen, påpekar Huber et al. (ibid.), är att den 

förminskar människans kapacitet att hantera livets ständigt föränderliga fysiska, 

emotionella och sociala utmaningar liksom hennes förmåga att fungera 

tillfredsställande med en känsla av välbefinnande, trots kronisk sjukdom eller 

funktionshinder (ibid.) Huber et al. (ibid.) pekar också på att det har lagts fram 

förslag på en omarbetning av definitionen, varav Ottawa Charter (WHO, 1986) är 

ett exempel där sociala och personliga resurser betonas likaväl som fysisk 

kapacitet. Vid WHOs första konferens med health promotion som ansats för 

folkhälsoarbetet 1986 beskrevs hälsa som en resurs för människans dagliga liv, inte 

målet i tillvaron (ibid.).  

Utmattningssyndrom är ett tillstånd utlöst av långvarig stress där individen 

inte fått tillräcklig återhämtning, och utvecklar symtom som 

koncentrationssvårigheter, nedsatt förmåga att hantera krav, känslomässig 

labilitet, sömnstörning och olika fysiska symtom som till exempel bröstsmärtor 

som kan upplevas skrämmande (Socialstyrelsen, 2003). Longitudinell forskning 

kring utmattningssyndrom pekar särskilt på arbetslivsfaktorers betydelse för 

utveckling av stressrelaterad ohälsa (Åsberg & Nygren, 2012). Stress och höga krav 
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på arbetsplatsen är en grundläggande orsak till psykisk ohälsa, men orsaker 

bakom ohälsan finns även att finna i privatlivet och även människor i arbetslöshet 

kan drabbas av utmattningssyndrom (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson, 2002). Det 

är ett ohälsotillstånd som ofta har sin grund i en svag självkänsla, en upplevelse av 

sig själv som otillräcklig, vilket leder till försök att kompensera denna uppfattning 

genom att prestera över sin förmåga (Blom, 2011). Forskningen kring stress och 

utmattning visar på behovet av en helhetssyn på människans situation (Hallsten et 

al., 2002; Jones & Bright, 2001). Hallsten et al. (2002) och Stiwne (2009) vill betrakta 

utmattningssyndrom som en stressrelaterad kris, liksom Aronsson (2009), som 

anser att den utmattade ur ett existentiellt perspektiv står inför utmaningar som 

går utöver medicinska, psykiatriska och psykologiska paradigm.  

En studie med syftet att uppnå en djupare existentiell förståelse av utbrändhet 

har visat på en konflikt mellan individens livsföring och hennes önskan om hur 

hon vill leva sitt liv (Arman, Hammarqvist & Rehnsfeldt, 2011). För att behålla sin 

hälsa behöver individen vara i kontakt med sina värderingar och sin livssyn (ibid.). 

Ekstedt & Fagerberg (2005) har visat att utbrändhet kan innebära en process då 

individen till slut når botten, då hon tvingas släppa taget om det gamla. Istället för 

att försöka ta sig tillbaka till livet som det såg ut innan sjukdomen, kan tillståndet 

istället leda till en nystart i livet. Hammarlin (2008) visar att utbrändhet kan 

innebära en nystart för den drabbade som då kan ta möjligheten att utveckla andra 

och kreativa sidor av sig själv, vilket kan innebära en radikal livsförändring.  

Den svenska folkhälsopropositionen ”En förnyad folkhälsopolitik” (Prop. 

2007/08:110) utgår från ett hälsofrämjande perspektiv och en hälsosyn som innebär 

att hälsa betraktas som en resurs för ett gott liv. Till grund för människosynen i 

propositionen ligger även uppfattningen att: 

 

Människan har såväl kroppsliga som själsliga och andliga behov. Denna 

helhetssyn på mänskliga behov utgör utgångspunkten för en förnyad 

folkhälsopolitik (s. 6). 

 

I folkhälsopropositionen (Prop. 2007/08:110) konstateras också att ”möjligheten 

att upplevelsen av stress beror på att våra existentiella behov inte är tillgodosedda” 

(s. 33). Även Antonovskys begrepp känsla av sammanhang nämns i 

folkhälsopropositionen som ett sätt att förstå vad som skapar hälsa (s. 7). 

Folkhälsoarbete i Sverige ska alltså ta utgångspunkt i en salutogen ansats och en 

helhetssyn på människan som inkluderar hennes existentiella behov.  
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2 Bakgrund 

De existentiella frågornas betydelse för människors psykiska hälsa har 

beskrivits av bland andra Viktor Frankl (1962, 1967). Likaså har Aaron Antonovsky 

(1987) visat att upplevelsen av mening är en viktig del i människans upplevelse av 

känsla av sammanhang, som fungerar som en buffert mot ohälsa.  

Den svenska vårdkontexten präglas av biomedicinskt synsätt på hälsa vilket 

innebär fokus på kroppsliga funktioners betydelse för utveckling av sjukdom. Är 

det då relevant att uppmärksamma existentiellt perspektiv i svensk vårdkontext? 

 

2.1 Folkhälsovetenskaplig relevans  

Folkhälsovetenskap och folkhälsoarbete behandlar hur hälsa kan främjas, 

förbättras och stärkas i en befolkning. Befolkningens hälsoutveckling är central, 

inte bara för enskilda människors välbefinnande, utan också för en hållbar 

samhällsutveckling. WHOs vägval att anta health promotion (1986) som ansats för 

folkhälsoarbete innebär att kunskapen om hälsans resurser, salutogenes, ständigt 

behöver utvecklas och fördjupas. Inom health promotion och folkhälsoarbete utgör 

empowerment (WHO, 1998) en nyckel till individens egenmakt över 

hälsodeterminanterna. Handling för att skapa stödjande miljöer för hälsa har enligt 

WHO många dimensioner, varav en är den andliga (WHO, 1991a). Aaron 

Antonovskys teori om KASAM är en lämplig teoribas för health promotion enligt 

Eriksson & Lindström (2008). Teorin bidrar med ett synsätt som ger förståelse för 

hur människor kan upprätthålla sin hälsa trots de påfrestningar som de möter 

under livets gång (Antonovsky, 1979). Föreliggande studie vill bidra till 

folkhälsovetenskapen genom att anta ett existentiellt perspektiv på 

utmattningssyndrom, som blivit ett betydande folkhälsoproblem i dagens Sverige. 

Genom att undersöka den existentiella erfarenheten och det existentiella 

perspektivets betydelse i rehabilitering, kan det som WHO (1991a) benämner den 

andliga dimensionen belysas, en av de dimensioner som skapar en stödjande miljö 

för hälsa. 

 

2.2 Det existentiella fältet  

Den existentiella ansatsen intresserar sig för människans tillvaro och vad det 

betyder för henne att finnas till (Stiwne, 2009; Van Deurzen & Kenward, 2005; 

Warnock, 1970). De existentiella frågeställningarna har varit centrala inom 

fenomenologin och existentialfilosofin, vilka har fått betydelse för det som idag 

benämns existentiell psykoterapi (Stiwne, 2009; Van Deurzen-Smith, 2003).  

Existentiella teman som mening, den fria viljan och ansvaret som följer av 

möjligheten att göra val var centralt för Sören Kierkegaard (1813-1855) och 
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Friedrich Nietzsche (1844–1900). Deras arbeten utgjorde grunden för 

existentialfilosofin, som senare kom att benämnas existentialismen (Nordin, 2003). 

Edmund Husserl (1859–1938) utarbetade en metod för att undersöka och förstå 

världen och människans uppfattning av sin värld genom fenomenologin (Husserl, 

1995). Heidegger (1889–1976) tillämpade den fenomenologiska metoden för att 

förstå meningen med varandet (Heidegger, 1968). Heidegger betonade att filosofin 

bidrar till en annan och djupare förståelse än den vetenskapliga kunskapen, om 

vad det betyder för människan att vara i världen. För Heidegger är tid, rum, död 

och mänskliga relationer centrala existentiella teman, och han framhåller även 

betydelsen av hermeneutiken som en väg till att förstå människan och hennes 

situation. Jean-Paul Sartre (1905-1980) bidrog till fältet genom sin belysning av 

människans plats i ett socialt och politiskt sammanhang (Sartre, 1946).  

Till den existentiella ansatsen har många fler bidragit. En av dem är Karl 

Jaspers (1963), vars begrepp gränssituation bidrar som tolkningsram för den 

existentiella erfarenheten av utmattningssyndrom i denna avhandling. Andra 

inflytelserika personer är Paul Tillich (1952), Hans-Georg Gadamer (1997) [1960], 

Paul Ricoeur (1973) och Maurice Merleau-Ponty (1999). Merleau-Ponty (1999) har 

fokus på kroppen genom vilken människan upplever världen. Viktor Frankls 

logoterapi (Frankl, 1962) fokuserar individens behov av och vilja till mening.  

Ludwig Binswanger (1955) har bidragit till att den existentiella ansatsen och 

fenomenologin har integrerats inom psykoterapin. Även Tillich (1952) och Rollo 

May (May, 1958; May & Yalom, 1985) har bidragit till att integrera existentiell 

ansats i terapi (Cooper, 2003; Valle & King, 1978). Existentiellt inflytande syns även 

inom psykoanalytiska metoder (Boss 1957; 1979). 

Emmy Van Deurzen-Smith (1997; 2003) har utarbetat en modell för existentiell 

psykoterapi. I centrum för terapin står människans värderingar, intentionalitet, 

hennes reflektioner kring hur hon vill leva och vem hon vill vara. En av 

företrädarna för den existentiella psykoterapin i Sverige är Dan Stiwne (2009). 

Stiwne, liksom Jan Aronsson (2009), har pekat på behovet att uppmärksamma och 

behandla utmattningssyndrom ur ett existentiellt perspektiv. Aronsson och Stiwne 

är verksamma inom Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT, 2016) som 

anordnar utbildningar inom existentiell terapi.  

Nätverk för existentiell hälsa har bildats för att samla människor som är 

intresserade av området. Intresset och behovet att dela erfarenheter beskrivs vara 

stort bland personal i människovårdande yrken (Nätverket för existentiell 

folkhälsa, 2016). Den första rikskonferensen 2012 (Kostenius et al., 2012) samlade 

förträdare för olika discipliner. Konferenser anordnas både i samarrangemang 

mellan kommuner och landsting och Svenska kyrkan (Västmanlands kommuner 

och landsting, 2015) och av Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT, 2014). 
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Även nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (2016) uppmärksammar den 

existentiella hälsan genom att arrangera temadagar.  

 

2.2.1 Existentiella utmaningar och existentiell kris 

En existentiell kris inträffar när människans strategier och försvar för att 

undvika existentiell ångest bryts ner. Peter Strang (2013) använder Karl Jaspers 

begrepp gränssituation (1919) för att beskriva en existentiell kris som blir så djup att 

den upplevs hota människans avgörande värden. Lisa Sand och Peter Strang (2013) 

menar att den existentiella krisen tvingar människan att relatera till döden, den 

existentiella ensamheten, meningslösheten och det fria valet.  

Den existentiella psykoterapeuten Irving D. Yalom (1980) talar om existentiella 

utmaningar i samband med att människan upplever ensamhet och meningslöshet. 

Med friheten att göra val kommer också ångest, eftersom ansvaret för valet kan 

orsaka känslor av skuld. Enligt Yalom (ibid.) är dödens realitet människans största 

utmaning. Utmaningar som dessa väcker känslor som individen behöver finna 

strategier för att hantera (Strang, 2013.). När människan drabbas av ohälsa kan hon 

uppleva att hon står inför en existentiell utmaning som också kan utvecklas till en 

existentiell kris (ibid.). Meningslösheten som Yalom (1980) och Sand & Strang 

(2013) nämner som en existentiell utmaning, blir för många människor en central 

fråga i samband med ohälsa (Strang & Beck-Fries, 2012). Människan behöver 

uppleva mening för att finna motivation och kraft för att hantera svåra upplevelser 

i tillvaron. Det har bland andra Viktor Frankl (1962) och Aaron Antonovsky (1979) 

visat. Frankl (1962), liksom Yalom (1980), menar att den stora utmaningen för 

människan ligger i att finna sin personliga mening. Frankl (1967) beskrev tre 

antropologiska dimensioner av lidande: fysiskt, psykologiskt och 

andligt/personligt. Längle (1999) menar att en fjärde dimension framträder när 

människans dialogiska realitet med omvärlden uppmärksammas. När människan 

upplever en brist på orientering mot ett större sammanhang, som hon kan tolka och 

förstå sitt liv genom, uppkommer ett existentiellt lidande (ibid.). Existentiellt 

lidande väcker känslor av meningslöshet hos människan (Längle, 2008). 

 

 

2.2.2 Existentiellt perspektiv i rehabilitering 

Rehabiliteringsmedicin är ett relativt nytt specialistområde i Sverige. Rickard 

Levi (2011) menar att människor som genomgår en kris till följd av allvarlig skada 

eller sjukdom ofta upplever stort behov av att omvärdera mål och mening med sitt 

liv. Det är processer som är tidskrävande och riskerar att glömmas eller 

rationaliseras bort i det som han beskriver som en medikaliserad 

rehabiliteringsprocess (ibid.). Levi anser att individens motivation är avgörande 

för en framgångsrik rehabilitering (Umeå universitet, 2016).  
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Den rehabiliteringsmedicinska forskningen integrerar praktiska 

rehabiliteringsstrategier och humanistiskt-filosofiska tankar om meningsskapande. 

Tanken bakom detta är att gränsområdena mellan de vetenskapliga disciplinerna 

skapar och möjliggör för ny och värdefull kunskap för rehabiliteringsmedicin 

(ibid.). Som en del i ett pågående forskningsprojekt vid Karolinska institutet under 

ledning av Rickard Levi har personal inom Rehab Stockholm utbildats i klinisk 

filosofi och existentiella perspektiv på vårdarbetet (Insikt, 2016). Syftet har varit att 

undersöka om filosofiska metoder för rådgivning kan utgöra ett värdefullt inslag i 

rehabiliteringsmedicinsk verksamhet. 

Exempel på rehabiliteringsprogram i Sverige som inkluderar ett existentiellt 

perspektiv är exempelvis trädgårdsrehabilitering (Grahn, 2005), idrottsinriktad 

rehabilitering (Kristén, 2003) och Vidarklinikens behandlingsplan för 

utmattningssyndrom (Flatters, 2010). Nationellt vårdprogram för 

cancerrehabilitering (Regionalt cancercentrum, 2016) och Försäkringskassans 

(2016) arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering, – 

SASSAM, inkluderar också existentiellt perspektiv som en del av en helhetssyn 

som grund för behandling.  

Arbetslivsinriktad rehabilitering med salutogen och existentiell ansats har 

bedrivits sedan 2004 av Origo Resurs i samarbete med Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen (Larsson & Lagerström, 2005). I centrum för 

rehabiliteringsmodellen finns den existentiella hälsodimensionen som betraktas 

som interagerande med övriga hälsodimensioner (ibid.). Origo Resurs arbetar med 

att vidareutveckla salutogen rehabilitering med existentiellt fokus, utifrån 

inspiration från Antonovsky (1991), Clinebell (2001) och en modell för existentiell 

folkhälsa utformad av Cecilia Melder (2011).  

 

 

2.3 Helhetssyn 

Begreppet helhetssyn är vanligt förekommande i vårdsammanhang. Begreppet 

bygger på orden helhet, som enligt Nationalencyklopedin är ”något som betraktas 

på en gång i hela sin omfattning utan hänsyn till enskilda detaljer”, och ordet 

holism som kommer från grekiskans holos som betyder ”hel”, ”fullständig” (NE). 

Att se helheten låter positivt, men vad som ingår i denna helhet är inte givet. 

Medin och Alexandersson (2000) har visat att begreppet helhetssyn används i 

litteraturen kring hälsoforskning på följande sätt:  

 

 Som beskrivning av kroppens olika organsystem i samspel med varandra, 

i motsats till att lägga fokus på en kroppsdel eller ett organsystem.  

 Som att en individs samtliga funktionsförmågor inkluderas, alltså inte bara 

de biologiska, utan även psykiska och sociala. 
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 Som att även individens omgivning inkluderas, både den fysiska, den 

kemiska, den biologiska, den ergonomiska, den sociala och den psykiska. 

Individens betraktas utifrån samspel med andra människor i den miljö hon 

finns, fokus ligger därmed inte endast på den enskilda individen.  

 Som föregående, men här inkluderas även en andlig eller existentiell 

dimension.  

 

Bullington och Fagerberg (2013) har dessutom visat att begreppet helhetssyn 

används inom forskningen utan att definieras. Det innebär att begreppet och 

ansatsen blir diffus, vilket medför att både begreppet och ansatsen riskerar att 

framstå som ovetenskaplig. 

Den människosyn som ligger till grund för helhetssynen på patienten inom 

palliativ vård räknar med fyra interagerande livsdimensioner: en fysisk, psykisk, 

social och en existentiell dimension (Strang & Beck-Fries, 2012). Trots denna 

utgångspunkt har enligt Strang (2013) tonvikten inom den palliativa vården i 

Sverige främst legat på symtomlindring. Gradvis har patientens fysiska, psykiska 

och psykosociala behov alltmer uppmärksammats, medan den existentiella 

dimensionen varit, som han uttrycker det, obeforskad (Strang, 2013, s. 129). Det är 

alltså vanligt förekommande att helhetssyn används i olika sammanhang, även 

som begrepp i hälsolitteraturen och som utgångspunkt för vård och behandling, 

utan att ett existentiellt perspektiv inkluderas och omsätts i praxis. 

 

 

2.4 Hälsosyn och hälsomodeller 

Begreppet hälsa är komplext och synen på vad hälsa är och vad som skapar 

hälsa är föränderligt och beroende av utgångspunkten. Etymologiskt handlar hälsa 

om helhet, om att vara hel och sund (Brüssow, 2013). Hälsa har inom kinesisk och 

indisk filosofi betraktats som ett resultat av balans (Doctare, 2007). Balansens vikt 

för hälsan påpekade även Hippokrates (460-370 f.Kr.) och Aristoteles (384-322 

f.Kr.) som talade om hälsa som resultatet av ett gott välbefinnande (Welldon, 1987). 

Under 1500- och 1600-talet skedde en radikal förändring av synen på hälsa och vad 

som skapar hälsa. I och med den framväxande vetenskapen kring anatomi och 

mikrobiologi blev inte helhetssyn utgångspunkten, utan fokus riktades mot 

kroppens enskilda delar, och hälsa kom att betraktas som frånvaro av sjukdom. 

Generellt sett kan olika sätt att förstå hälsa delas in i fyra hälsomodeller 

(Larson, 1999). WHOs definition från 1948 utgör en kategori med utgångspunkt i 

att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. De medicinska modellerna beskriver 

hälsa som frånvaro av sjukdom, modeller som utgår från välbefinnande tar hänsyn 

till health promotion, högre funktion och integrering av kropp, själ och ande, och 
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de miljörelaterande modellerna relaterar hälsa till anpassning till fysisk och social 

miljö (Larson, 1999).  

Christopher Boorse (1977) biostatistiska synsätt på hälsa innebär att åkommor 

är statistiskt onormala kroppsliga tillstånd, det vill säga att hälsa är frånvaro av 

sjukdom. Detta synsätt har haft stort inflytande i västvärlden. Detta perspektiv på 

sjukdom och hälsa har kritiserats (Jadad, 2008; Smith, 2008; Huber et al., 2011) för 

att vara alltför absolut eftersom individen bedöms vara antingen frisk eller sjuk, 

beroende på om åkomman överensstämmer med definitionen av ett tillstånd. En 

individ kan därmed uppleva sig vara mycket sjuk men utifrån denna syn ändå 

bedömas som frisk. Personen kan å andra sidan uppleva sig ha ett gott 

välbefinnande trots sjukdom, men betraktas utifrån denna definition ändå som 

sjuk. Denna ansats objektifierar människan och fokus hamnar på enskilda 

kroppsdelars funktion. Individens upplevelse av sin situation inkluderas inte i 

bedömningen av hälsotillståndet. 

Den mest spridda hälsodefinitionen som också i hög grad kommit att påverka 

hälsoarbetet i världen under senare delen av 1900-talet och fram till idag, är WHOs 

definition från 1948. Även den definitionen har kritiserats för att vara utopisk och 

statisk (Jadad, 2008; Smith, 2008; Huber et al., 2011). Definitionen kan ändå 

beskrivas som progressiv för sin tid eftersom den pekade mot hälsoaspekter och 

poängterade att det inte endast är avsaknad av sjukdom som konstituerar hälsa. 

Den tar dessutom in individens upplevelse av sin situation då den innehåller ordet 

välbefinnande i beskrivningen av hälsa. Den tar därmed ett steg från ett ensidigt 

biomedicinskt perspektiv mot ett hälsorelaterat individperspektiv.  

Den objektivt påvisbara ohälsan som benämns ”disease” är en aspekt på ohälsa, 

medan ”illness” representerar individens upplevelse av sin ohälsa (Eisenberg, 

1977). Dessa begrepp utgör olika perspektiv på ohälsa som båda är lika viktiga för 

förståelsen av vad ohälsa är.  

Lennart Nordenfelt (1987) relaterar individens möjligheter och förmåga att 

förverkliga sina vitala mål som ett sätt att förstå hälsa. Denna förståelse av hälsa 

utgår från subjektet och är därför relativ. Till skillnad från WHOs definition är det 

inte ett absolut mått på hälsa, och till skillnad från Boorse ansats (1977) är 

utgångspunkten människans handlingsutrymme.  

Aaron Antonovsky (1987) konstaterade att det är få medicinska studier som 

undersöker varför människor trots svåra livsförhållanden kan upprätthålla hälsa. 

Antonovsky flyttar därmed fokus från sjukdom till hälsa genom att ställa frågan 

vad det är som gör att människor håller sig friska. I sitt sökande efter förklaringar 

till hur stress kan bemästras presenterar han begreppet salutogenes, som handlar 

om hälsans ursprung (1979). Antonovsky utvecklar vidare sin teori om känsla av 

sammanhang (KASAM) som ett sätt att förklara vad som kan bidra till och skapa 

hälsa trots stress och påfrestningar (Antonovsky 1987). Han pekar på olika faktorer 
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som inverkar på en människas KASAM, såsom familjeliv, arbetsförhållanden och 

även samhällskontext. Han talar också om generella motståndsresurser (GMR) som 

skyddar mot stress och påfrestningar, vilket han menar att människan inte kan 

undgå att möta under livets gång. Det blir därför intressant och viktigt att fokusera 

vad som kan fungera som en buffert mot stress och påfrestningar (Antonovsky, 

1987). Antonovsky anser också att hälsa och ohälsa inte är varandras motsats, 

vilket innebär att en människa inte är antingen sjuk eller frisk. Livets 

omständigheter gör att hon hela tiden rör sig på en kontinuerlig skala mellan det 

han kallar ”ease” och ”disease” (ibid.). Människan kan alltså uppleva hälsa och 

ohälsa på samma gång. Känslan av sammanhang kan också stärkas livet igenom 

och dessutom kan mötet med svårigheter i livet bidra till en starkare KASAM, 

beroende på hur människan lyckas hantera dessa svårigheter (Antonovsky 1987; 

1991).  

WHOs definition av hälsa har inte förändrats sedan 1946, men förståelsen av 

vad som bidrar till hälsa har genomgått en utveckling från att beskrivas som ett 

tillstånd (1946) till en process (WHO, 1986; WHO, 1991a). Denna utveckling har 

skett genom inriktningen mot health promotion (Medin & Alexandersson, 2000). 

Hälsa betraktas inom health promotion som en resurs i vardagslivet, inte som 

livets mål, och som ett positivt begrepp som betonar sociala och personliga 

resurser såväl som fysiska förmågor (WHO, 1986). Health promotion som strategi 

för hälsofrämjande arbete lanserades i den kanadensiska Lalonde-rapporten 1974 

(Lalonde, 1974). Den visade att hälsa i hög grad påverkas av människans livsstil 

och miljö, förutom av genetiska faktorer och hälso- och sjukvårdens insatser. Ett av 

den svenska folkhälsopolitikens målområden är ”En mer hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård” (Prop. 2002/03:35). Det innebär att det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande perspektivet ska stärkas så att det präglar hela hälso- och 

sjukvården och är en del av all vård och behandling inom svensk sjukvård 

(Folkhälsoinstitutet, 2011).  

Den biomedicinska modellen konstituerar fortfarande sjukvården i hög grad 

(Alonso, 2004; Downe, 2004). I en studie av inställningen till hälsofrämjande 

hälsovård hos vårdpersonal inom svensk hälso- och sjukvård visar Helene 

Johansson (2010) att läkare har mindre positiv inställning till hälsofrämjande 

hälsovård än psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Likaså visar Huber 

et al. (2016) att läkare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården huvudsakligen 

betraktar kroppsliga funktioner som hälsorepresentanter medan patienter 

uppfattar hälsa som ett bredare koncept som representeras av flera likvärdiga 

dimensioner. Johanssons (2010) studie visar att en majoritet av vårdpersonal har en 

holistisk syn på hälsa, men att 40 % anser att sjukvården är präglad av en 

biomedicinsk syn på hälsa.  
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Begreppet empowerment syftar på den process som möjliggör för människor 

att få ökad kontroll över sin hälsa genom tillgång till resurser och möjlighet att 

påverka faktorer och beslut som inverkar på deras hälsa (Naidoo & Wills 2007; 

Nutbeam, 1998). Folkhälsoarbete handlar därför i hög grad om att möjliggöra för 

människor att få ökad kontroll över sina liv och det som inverkar på deras hälsa.  

 

2.4.1 Existentiell hälsa som unik hälsodomän  

Hälsodefinitionen som formulerades av WHO 1948 (WHO, 1996) har haft och 

har fortfarande ett stort inflytande över folkhälsoarbetet världen över. Arbetet med 

att formulera nya hälsodefinitioner anpassade till en förändrad värld med nya 

hälsoutmaningar pågår ständigt inom hälsoforskningen. Majoriteten av de 

etablerade hälsodefinitionerna och hälsomodellerna inkluderar däremot inte den 

existentiella hälsodimensionen (Medin & Alexandersson, 2000). Huber et al. (2011) 

har formulerat en hälsodefinition utifrån det faktum att hälsoutmaningarna och 

samhällssituationen är annorlunda idag än när WHO formulerade sin 

hälsodefinition 1946. Nya behandlingsmetoder gör att människor lever längre idag 

och många lever med kroniska sjukdomar under en stor del av sina liv. WHOs 

definition beskriver ett statiskt tillstånd som är svårt att uppnå och innebär att i 

stort sett alla människor i någon mening kan betraktas som sjuka. Detta kan leda 

till en oavsiktlig men ökad risk för medikalisering menar Huber et al. (2011). 

Utifrån en dynamisk förståelse av hälsa som lyfter fram människans förmåga till 

återhämtning och förmåga att hantera livets utmaningar utvecklades därför 

följande sätt att beskriva hälsa: “Health as the ability to adapt and to self manage, 

in the face of social, physical and emotional challenges”(Huber et al., 2011, s.2). 

Denna definition har inspirerats av Antonovskys teori om KASAM och breddar 

synen på hälsa till något som är ett resultat av människans förmåga att hantera de 

ständiga förändringar och utmaningar som hon möter i livet (ibid.). 

En patientcentrerad operationalisering av detta hälsobegrepp (Huber et al. 

2016) visar att patienter betraktar hälsa som något som byggs av sex 

hälsodimensioner; kroppsliga funktioner, psykiska funktioner och förståelse, 

andlig/existentiell dimension, livskvalitet, social och samhällsdeltagande, samt 

daglig funktion. Patienter betraktar alla sex dimensioner som i stort sett likvärdigt 

viktiga för hälsan, medan beslutsfattare och läkare i första hand betraktar 

kroppsliga funktioner som hälsorepresentanter, visar Huber et al. (ibid.). Läkare 

betraktar hälsa som något biomedicinskt avgränsat medan patienter föredrar en 

bred hälsodefinition (ibid.). Resultatet av operationaliseringen av det dynamiska 

hälsobegreppet pekar på att andlig/existentiell dimension utgör en separat 

dimension som behöver skiljas ut från psykiskt och socialt välbefinnande (ibid.). 

Även i en undersökning genomförd i Norge där lekmän tillfrågades om deras 

förståelse av hälsa (Fugelli & Ingstad, 2001) beskrev majoriteten en 
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flerdimensionell hälsosyn som inkluderar en existentiell hälsodimension. Detta 

visar på behovet att bredda förståelsen av hälsa till att vara en resurs som även 

innefattar en andlig/existentiell dimension, som är unik och fristående från den 

psykologiska dimensionen. Betydelsen av en andlig/existentiell dimension visade 

sig också i förarbetena bakom WHOs utveckling av mätinstrumentet WHOQOL 

som mäter hälsorelaterad livskvalitet (WHO, 2002). WHOQOL-SRPB (WHO, 2002) 

inkluderar därför andlighet som en följd av att människor i fokusgrupper världen 

över uppgav att andlighet var en viktig komponent för deras hälsorelaterade 

livskvalitet (Fleck & Skevington, 2007). Mätinstrumentet WHOQOL-SRPB 

utvärderar hur andlighet, religiositet och personlig tro relaterar till hälsorelaterad 

livskvalité. Personlig tro kan fungera som en strategi för att bemästra livsproblem 

genom att den är meningsbärande och därmed kan inverka på livskvaliteten (Fleck 

& Skevington, 2007). WHOQOL-SRPB utgör därför ett viktigt bidrag till studiet av 

relationen mellan livskvalitet och andlighet, religiositet och personlig tro (ibid.).  

Hälsan kan påverkas av andlighet och personlig tro genom att ge människan en 

upplevelse av mening, hopp och tröst, och genom att hjälpa henne att värdera sig 

själv och sitt liv trots sjukdom (Idler et al., 2003; Levin, 1996). Människans 

upplevelse av mening i livet har visat sig vara den kanske viktigaste resursen för 

att hantera svårigheter, (Frankl, 1987[1962]) eftersom den ger motivation för att 

tillgripa andra copingstrategier och resurser (Frankl, 2003[1969]; Antonovsky, 

1987). Fokus på andlighet och personlig tro kan fungera som en resurs för health 

promotion genom att bidra till att upprätthålla eller öka den hälsorelaterade 

livskvaliteten trots allvarlig fysisk och psykisk problematik (Koslander, da Silva & 

Roxberg, 2009; Rannestad, 2012).  

 

2.5 Existentiellt perspektiv i vårdkontexten 

Ett flertal studier visar att de existentiella frågorna är närvarande i hälso- och 

sjukvårdens kontext. Existentiella frågor i vårdkontexten beskrivs som frågor om 

liv, död, mening, kärlek, sårbarhet, ansvar och beroende (Arman, Alvenäng, El 

Madani, Hammarqvist & Ranheim, 2013). Begreppen ”existentiell” och ”andlig” 

betraktas ofta som synonymer och utan religiös association (ibid.). Mening och 

riktning är vanliga existentiella teman i vårdkontexten (Browall, Melin-Johansson, 

Strang, Danielson, & Henoch, 2010; Koslander et al., 2009; Leung & Esplen., 2010). 

Existentiell vård handlar om att fånga tillfällen då patienten visar behov att dela 

sina existentiella frågor (Browall et al., 2010). Existentiella frågor är en naturlig del 

av sjuksköterskors vårdkontext, men många upplever en osäkerhet kring hur de 

ska möta dessa frågor (Strang, Strang & Ternestedt, 2001; Strang, Strang & 

Ternestedt, 2002; Udo, 2012). Förutsättningen för att möta patienters existentiella 

behov i vården är en holistisk människosyn, och en sådan syn måste kombinera 

biomedicinska aspekter med en humanistisk-existentiell filosofi (Koslander et al., 
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2009). Patienter upplever existentiellt lidande, vilket leder dem till sökande efter 

djupare mening i livet, och kliniker behöver utveckla färdigheter och engagemang 

för att möta de behov som det existentiella lidandet skapar (Leung & Esplen, 2010). 

Genom existentiella möten i vårdsituationen kan erfarenheten gradvis omvandlas 

och integreras i en ny syn på livet (Leveälahti et al., 2007).  

 

2.5.1 Angelägna frågor för både patienter och personal 

En studie vid en svensk kirurgklinik där cancerpatienter behandlas (Udo, 

Melin-Johansson, & Danielsson, 2011) visar att patienterna har existentiella frågor 

som de behöver hjälp att hantera, och personalen behöver stöd för att kunna 

utveckla klinisk praxis för att kunna möta dessa behov. Dessutom upplever 

personalen egna existentiella dilemman, vilket hindrar dem från att möta 

patienternas existentiella frågor, något som även Rehnsfeldt (1999) visat. En annan 

svensk studie av vårdpersonal vid olika cancerenheter (Browall et al., 2010) visar å 

andra sidan att vårdpersonal känner sig trygga med att kunna möta patienternas 

existentiella behov. Strang et al. (2002) liksom Udo (2012) visar att vårdpersonal 

menar att det existentiella perspektivet är viktigt och vill uppmärksamma det, men 

anser sig behöva mer kompetens och därför mer utbildning på området. 

 

2.5.2 Meningsskapande som väg till återtagande av hälsa  

Att hjälpa patienter att skapa mening är en väg till återerövrande av kontroll 

och livsförståelse och fungerar som en copingmetod för patienten (Bullington, 

Nordemar, Nordemar & Sjöström- Flanagan, 2003), Coyle (2002) och Rehnsfeldt 

(1999). Rehnsfeldt (ibid.) visar att själva vårdmötet kan omvandla lidande till 

meningsskapande, och kvaliteten i mötet mellan vårdgivare och vårdtagare är 

viktigt för bägge parter. Bullington et al. (2003) har i en studie av kvinnliga 

patienter med kronisk smärta, liksom Rehnsfeldt (1999), visat att förståelse av sin 

livssituation och förmågan att skapa mening i den kan fungera som en väg till 

helande. Liksom Rehnsfeldt (1999.) och Bullington et al. (2003) menar Arman et al. 

(2011) att vårdgivare kan hjälpa vårdtagare i meningsskapandet i lidandet.  

 

2.5.3 Genus- och åldersskillnader 

la Cour (2008) visar i en enkätstudie med danska patienter att det finns 

genusskillnader i förhållande till existentiella behov, då män rapporterade lågt 

intresse för andligt och religiöst engagemang vid mindre allvarlig sjukdom, och 

högre intresse vid svårare sjukdom. Kvinnor å andra sidan hade generellt högre 

nivåer vid mindre allvarlig sjukdom, men förlorade intresse och engagemang när 

sjukdomen förvärrades. Kvinnornas tro ökade också med bättre hälsa (la Cour, 

2008). Yngre patienter rapporterade de högsta nivåerna för andlig och religiös 

aktivitet. 
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2.5.4 Betydelse för psykisk hälsa 

Koslander, da Silva & Roxberg (2009) har visat att andliga och existentiella 

behov är viktiga att uppmärksamma för att förbättra psykiatripatienters 

tillfrisknande, något som den biomedicinskt inriktade vården förbiser med sitt 

fokus på fysiska faktorer (ibid.). I studien hävdas att för en del patienter är 

uppmärksammandet av de existentiella frågorna den enda möjliga vägen till 

välbefinnande och förbättrad psykisk hälsa.  

 

2.5.5 Förbisedda och dolda existentiella behov 

En studie av svenska och finska kvinnor som drabbats av bröstcancer visar att 

kvinnorna upplevde ett existentiellt lidande, ett lidande som försummades av 

vårdpersonalen (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Eriksson, 2004). Förutom det 

existentiella lidande som deras sjukdom orsakade, upplevde de därmed även ett 

lidande i relation till vården, eftersom de inte upplevde sig sedda som hela 

människor. Arman & Rehnsfeldt (2003) visar i en litteraturgenomgång av 

vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1990 och 2000 att bröstcancerpatienter 

beskrev nödvändigheten av en förändrad riktning i livet för att återfå integritet, 

balans och helhet. Handlingar, värderingar och existentiella frågor tolkades som 

tecken på metoder att lindra lidandet och som uttryck för patientens inre 

existentiella kamp (ibid.). Jakobsson, Hallberg & Loven (1997) har i en studie av 

hur män med prostatacancer upplevt vårdpersonalens bemötande, visat att 

objektiva, funktionella hälsobehov oftast uppmärksammas av vårdpersonal, 

medan subjektiva existentiella behov oftast inte gavs något utrymme (ibid.). Det 

tyder på att vårdpersonal behöver ha en medvetenhet om och aktivt fråga efter 

patienters existentiella behov (ibid.).  

Fredriksen (2011) visar att akutpatienters upplevelsemässiga belastning ökar 

när deras existentiella ångest inte möts i vården. En analys av hälsosamtal med 

vuxna asylsökande flyktingar belyser att existentiell osäkerhet ökar sårbarhet för 

psykisk ohälsa och att existentiell meningsfullhet bidrar till en god psykisk hälsa 

(Ekblad, Lindgren, Asplund, & Burström, 2012). I en undersökning vid 

Antroposofiska kliniken i Järna har Arman et al. (2013) visat att förutsättningarna 

för existentiellt välbefinnande i omvårdnad bygger på personalens förmåga att 

kunna läsa av och förstå en lidande människas uttryck, vilket förutsätter en äkta 

och lyssnande attityd och förmåga till medkänsla (ibid.). 

 

2.5.6 Pågående forskning  

I Norge finns både statligt och privat finansierade vårdinstitutioner med 

existentiellt perspektiv för vård av psykisk ohälsa. Vid Modum Bad finns även ett 

forskningsinstitut där verksamheten utvärderas (Modum Bad, 2016b). Inför 
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etableringen av rehabiliteringsprogrammet som undersöks i studien i denna 

avhandling sökte sig initiativtagarna till Modum Bad för erfarenhetsutbyte (C. S, 

personlig kommunikation, 6 april 2001). Programmet behövde kontextanpassas 

men kontakten med Modum Bad utgjorde en viktig inspirationskälla (ibid.). 

Behovet av kulturanpassade metoder för att undersöka existentiella behov i svensk 

sekulariserad kontext understryks av Melder (2011). Likaså är forskning relaterad 

till olika villkor i olika kontexter nödvändig för att generera teoretisk och empirisk 

kunskap på detta område (Berg & Sarvimäki, 2003).  

Forskningsprojekt med existentiella perspektiv på vård pågår bland annat vid 

Ersta högskola kring vårdetik med livsåskådningsvetenskap (Ersta Sköndal 

Högskola, 2016), vid Uppsala universitet med fokus på invandring, folkhälsovård 

och existentiella frågor (Uppsala universitet, 2016) och kring äldre patienters 

existentiella frågor vid livets slut i ett gemensamt projekt vid Malmö högskola, 

Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad. (Malmö Högskola, 2016). 

 

2.6 Stressbegreppet 

Begreppet stress har sitt ursprung i 1930-talet och den amerikanske fysiologen 

Walter Cannons (1927) arbete, där han beskriver hur yttre hot mot överlevnad stör 

den biofysiska jämvikten. Stressteorin utvecklades vidare utifrån psykologiska 

faktorers betydelse av Hans Selye (1985) som beskriver förloppet vid en 

stressituation utifrån tre huvudfaser: 

 

1. Inför ett hot aktiveras ett ”alarmsystem” i kroppen och reaktionsstrategi 

väljs 

2. Motstånd mobiliseras för att möta hotet 

3. Om inte hotet avvärjs inträder sista stadiet som innebär utmattning. 

 

Minoru Masuda & Thomas Holmes (1974) betraktar stress som ett resultat av 

psykologiska erfarenheter. Utgångspunkten är att det är naturligt för människan 

att uppleva stress och att kroppen är utrustad för att hantera den. Stressens 

påverkan på kroppen ökar prestationsförmågan om kroppen får möjlighet till 

återhämtning (ibid.). Stresspåslagen får däremot motsatt verkan om de är ständigt 

pågående, då förmåga till prestation minskar. Denna situation kan leda till 

försämrat självförtroende och ohälsa (ibid.). Om individen däremot upplever att 

hon lyckas lösa situationen på ett positivt sätt kan erfarenheten leda till ökat 

självförtroende och bli hälsofrämjande (ibid.). Lazarus och Folkmans (1984) 

transaktionella syn på stress är att stressen uppstår i relationen mellan en utmaning 

som individen möter och individens upplevelse av att ha eller inte ha tillgång till 

resurser för att hantera situationen. Stress uppstår om hon upplever att problemet 

är större än hennes resurser, och därmed hotar hennes välbefinnande (ibid.).  
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Stress-sårbarhetsmodellen (Zubin & Spring, 1977) är numera allmänt 

accepterad inom medicinen som ett sätt att förklara olika sjukdomstillstånd 

(Klingberg Larson, 2001). I huvudsak innebär modellen att en person med stor 

sårbarhet i något avseende kommer att bli sjuk vid relativt låg belastning, medan 

en person med liten sårbarhet inte utvecklar symtom förrän vid en mycket högre 

belastning (ibid.). 

 

2.7 Utbrändhet och utmattningssyndrom  

Begreppet burn out lanserades av Herbert Freudenberger i början av 1970-talet 

(Freudenberger, 1980). Den som kommit att förknippas mest med begreppet burn 

out är Christina Maslach som i början av 1970-talet tillsammans med Susan E. 

Jackson utarbetade en standardiserad måttskala, ”The Maslach Burnout Inventory” 

(MBI), som mäter aspekterna av utbrändhet (Maslach & Jackson, 1986). Syndromet 

beskrivs som emotionell utmattning, depersonalisering och nedsatt 

prestationsförmåga.  

I Sverige blev utbrändhet snabbt ett spritt och omtalat begrepp i media under 

1990-talet som ett sätt att beskriva vad många människor upplevde, en onormal 

trötthet som inte gick att vila bort, vilket ledde till att sjukskrivningstalen ökade 

dramatiskt. Ökningen var störst inom offentlig verksamhet (Ds 2000:54). 

Neddragningar och effektivisering fick konsekvenser för organisationernas 

anställda (ibid.). Det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan 

personalneddragningarna inom den svenska hälso- och sjukvården i början av 

1990-talet och de ökade sjukskrivningarna fem år senare (Åsberg & Nygren, 2012). 

Begreppet utbrändhet kritiserades för att signalera en situation som var definitiv 

och oföränderlig. 2003 föreslogs begreppet utmattningssyndrom av Marie Åsberg 

som ett begrepp som bättre beskrev vad ohälsan handlade om. 

Utmattningssyndrom godkändes som diagnos av Socialstyrelsen 2003 och den har 

även godkänts som diagnos internationellt. I den internationella 

sjukdomsklassifikationen, ICD10 (WHO, 1992), benämns utmattningssyndrom 

burn-out, och ibland förtydligas diagnosen med tillägget clinical burn out. 

Utmattningssyndrom beskrivs som ett tillstånd utlöst av långvarig stress, där 

den drabbade inte fått tillräcklig återhämtning (Socialstyrelsen, 2003). När 

arbetsförmågan minskar börjar den drabbade att skära ner på sådant som ger 

energi och glädje, som sociala aktiviteter (ibid.). Försämrad sömn är vanligt, vilket 

i sin tur ofta ger fysiska och psykiska symtom, såsom värk, yrsel, försämrat minne 

och minskad glädje. Ofta upplever den drabbade skuldkänslor för att inte orka 

arbeta lika effektivt som tidigare och försöker kompensera detta genom att arbeta 

mer. Efter en tid sker ofta ett dramatiskt insjuknande med akuta fysiska och 

psykiska eller kognitiva svårigheter (ibid.). För att diagnosen ska ställas ska 

samtliga kriterier med stor bokstav uppfyllas:  
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A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. 

Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara 

stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader.  

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

företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i 

samband med psykisk belastning.  

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

samma tvåveckorsperiod:  

1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning  

2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under 

tidspress  

3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet  

4) Sömnstörning  

5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet  

6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, 

magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.  

 

Den ursprungliga förståelsen av utbrändhet var att det orsakades till följd av 

starkt engagemang i arbetet, och att det i första hand drabbade människor som 

arbetade med omsorgsrelaterade yrken och med undervisning (Maslach & 

Leitner, 1997). Bilden har förändrats och idag förklaras utmattningssyndrom inte 

enbart relatera till arbetssituationen, utan relateras till flera områden i livet, 

vilket en sammanställning från stressforskningsinstitutet (2010) visar. Forskning 

sammanställd av Socialstyrelsen (2003) visar att arbetslöshet och krävande 

relationer kan orsaka utmattningssyndrom. Hasselberg, Jonsdottir, Ellbin och 

Skagert (2014) beskriver känslomässiga krav, personliga konflikter och  oro för 

ekonomi och familjemedlemmar som vanligt förekommande orsaker till 

utmattningssyndrom Prestationsbaserad självkänsla är en annan grund för 

utmattning (Hallsten, Josephson, & Torgén, 2005; Blom, 2011). Åsberg, Nygren, 

Herlofson, Rylander & Rydmark (2005) menar att det inte finns tillräckligt bevis 

för att skilja på stress som har sitt ursprung i arbetssituationen och stress som är 

relaterad till exempelvis krävande relationer eller arbetslöshet. Pines och Keinan 

(2005) menar att utmattningssyndrom skulle kunna förstås som en underkategori 

till stress, närmare relaterad till ett missnöje med arbetssituation eller 

livssituation, än till stress som är relaterad till arbetsbörda (ibid.). Ekstedt och 

Fagerberg (2005) har visat att utmattning drabbar människor som har sin 

identitet mer i görande än i varande. Självbilden är då ofta knuten till prestation i 

förhållandet till yrkesrollen (ibid.).  
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DU-projektet, som står för ”Depression och utmattning i människovårdande 

yrken”, är ett forskningsprojekt som pågått under en dryg tio-årsperiod. Det visar 

att utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom med omfattande samsjuklighet 

(Åsberg & Nygren, 2012). Människor som drabbas av utmattningssyndrom 

drabbas ofta av flera fysiska symtom med ett långt förlopp (ibid.). Många av de 

drabbade har en minskad fysiologisk stresskänslighet redan innan de utvecklar 

utmattningssyndrom. Genetisk känslighet i kombination med att vara utsatt för 

mycket stress tidigt i livet kan bidra till denna sårbarhet för stress. 

Stresskänsligheten förklaras med att systemet ställs in i barndomen, och tidiga 

stressupplevelser gör att kroppen senare i livet inte svarar normalt på stress (ibid.). 

Personer som drabbas är ofta ambitiösa med stort engagemang för andra 

människor, kombinerat med stor samvetsgrannhet (Åsberg & Nygren, 2012).  

 

2.8 Coping  

Copingbegreppet har vuxit fram ur det transaktionella synsätt på stress som 

exempelvis Richard Lazarus (1987) representerar. Coping översätts med ord som 

överlevnadsstrategier, stressbemästring och adaptionsstrategier (Klingberg Larson, 

2000). Det engelska ordet coping är det mest använda begreppet (ibid.). Coping 

handlar om att hantera en situation, men behöver inte innebära att en individ har 

total kontroll över den. Coping kan också innebära att försöka undvika eller 

acceptera en svår situation (ibid.). Copingprocessen är en aktiv process, då 

individen gör ett medvetet val av en fungerande metod i den aktuella situationen. 

Det är en process där individen prövar olika sätt att hantera sin tillvaro och 

återvänder till de copingstrategier som upplevs vara fungerande (ibid.).  

Lazarus utformade, tillsammans med Folkman (Lazarus & Folkman, 1984), en 

teori om den bedömningsprocess som startar inom individen vid mötet med en 

stressor. Denna bedömning sker i flera steg: 

 

 I den primära bedömningen gör individen en värdering av situationen. Den 

kan upplevas som ett hot, eller som att skada redan skett. Situationen kan 

även betraktas som en utmaning och har då en konstruktiv prägel.  

 I den sekundära bedömningen väljs en copingstrategi. 

 I ett tredje steg sker en utvärdering av situationen, där individen väljer 

mellan att förändra eller omtolka tidigare gjorda värderingar.  

 

Det finns två former av coping, problemfokuserad och känslofokuserad (Monat 

& Lazarus, 1991). Den problemfokuserade innebär försök att definiera problemet 

och att förändra det som är möjligt. Om det bedöms som nödvändigt, även att lära 

sig nya sätt att hantera situationen. Den känslofokuserade syftar till att ta kontroll 
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över den känslomässiga stressen genom att försöka bortse från problemet, skylla 

ifrån sig, eller genom någon form av önsketänkande (Klingberg Larson, 2000). 

Denna form används vanligtvis när en situation inte går att förändra. De flesta 

människor använder sig av båda typerna (ibid.).  

Hopp är en viktig del av coping (Dufault & Martocchio, 1985). Hopp är 

framtidsorienterat och kan också betraktas som en föregångare till coping (ibid.) 

eller som ett resultat av coping (Farran & McCann, 1989). Meningssökande är 

också en viktig faktor i copingprocessen (Klingberg Larson, 2000.). Begreppet 

resilience (Seaman, McNeice, Yates, & McLean, 2014) handlar om människans 

förmåga till återhämtning genom framgångsrik coping, och är en betydelsefull 

faktor för att människor ska kunna möta stress och motgångar i tillvaron, och ändå 

behålla sin hälsa (ibid.). 

 

2.8.1 Existentiell och religiös coping  

Det finns en omfattande forskning som undersökt samband mellan religion och 

hälsa (Koenig, King & Carson, 2012) vilket visar sig vara ett komplext område där 

individens religiösa orientering har betydelse, såväl som gudsbild och religiös 

kontext. En stor del av denna forskning har skett i en nordamerikansk kontext. 

Kenneth I. Pargament (1997; 2013) belyser att religion och andlighet kan utgöra en 

resurs i copingprocessen och fungera som ett instrument för att tolka och hantera 

stressorer. Pargament har också pekat på kulturkontextens inverkan på 

copingprocessen (Pargament, 1997). Pargament förespråkar att psykoterapeuter 

bör utbildas i frågor kring hur människors religiösa och existentiella frågor ska 

behandlas i terapi (Zinnbauer & Pargament, 2000; Pargament 2007).  

Fereshteh Ahmadi (2015) har studerat religiösa och existentiella 

copingstrategier hos cancerpatienter i Sverige. Ahmadi visar att naturen är den 

plats där svenskar i första hand erfar andlighet, till skillnad från många andra 

kulturer där andliga upplevelser är mer associerade till en religiös samlingsplats, 

exempelvis kyrkan (ibid.). Dessutom söker sig många svenskar till att i ensamhet 

reflektera över sina existentiella frågor (ibid). Studien .pekar, liksom Pargament 

(1997), på kulturkontextens påverkan på människors existentiella copingmetoder 

(Ahmadi, 2015).  

 

2.9 Health promotion 

World Health Organization (WHO) som bildades 1946 är ett av Förenta 

Nationernas fackorgan, vars syfte är att främja hälsa i vid bemärkelse. Från början 

var organisationen främst inriktad mot traditionella, sjukdomsförebyggande 

insatser. Vid konferensen i Alma Ata (1978) ändrades fokus på hälsa till att inrikta 

sig på samhällsorienterade, breda, hälsofrämjande insatser (Kickbusch, 2003). 

Organisationen började utveckla hälsofrämjande strategier och policyprinciper, 
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vilket utgjorde starten för en serie internationella konferenser på temat health 

promotion (Kickbush, 2003). Den första konferensen ägde rum i Ottawa i Canada 

och det dokument som utformades, Ottawa Charter, har fått stor betydelse för det 

fortsatta hälsofrämjande arbetet i världen (WHO, 1986; Kickbush, 2003). Ottawa 

Charter skapades utifrån fem års forskning och debatt (Kickbusch, 2003), baserat 

på filosofin “hälsa för alla” (WHO, 1986), Alma-Ata-deklarationen (WHO 1978) 

och Lalonde-rapporten (Lalonde, 1974). I Ottawa antog WHO en ny och bredare 

förståelse av health promotion (Kickbusch, 2003). Där formulerades också mål för 

att skapa en hälsoinriktad samhällspolitik och att skapa stödjande miljöer för 

människor, stärka samhällets insatser, utveckla personliga färdigheter samt att 

omorientera hälso- och sjukvården (WHO, 1986). 

I och med Ottawa Charter inleddes en omdefiniering och en ompositionering 

av folkhälsoaktörer till hälsopunkten på hälsa-ohälsa-kontinuumet, en ansats som 

av Antonovsky (1987) benämnts som den salutogena ansatsen (Kickbusch, 2003). 

Health promotion började i och med det flytta fokus från individuella riskfaktorer 

och riskbeteenden, till hälsoinsatsernas och hälsodeterminanternas kontext och 

mening (ibid.).  

 

Enligt WHOs Ottawa Charter (WHO, 1986) innebär health promotion följande:  

 

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, 

and to improve, their health. To reach a state of complete physical mental 

and social wellbeing, an individual or group must be able to identify and to 

realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the 

environment. Health is, therefore, seen as a resource of everyday life, not 

the objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and 

personal resources, as well as physical capacities. Therefore, health 

promotion is not just the responsibility of the health sector, but goes beyond 

healthy lifestyles to wellbeing (s. 1).  

 

Health is created and lived by people within the settings of their everyday 

life; where they learn, work, play and love. Health is created by caring for 

oneself and others, by being able to take decisions and have control over 

one's life circumstances, and by ensuring that the society one lives in creates 

conditions that allow the attainment of health by all its members (s. 4).  

 

2.9.1 Health promotion och existentiellt perspektiv 

Vid WHO: s sammankomst 1983 (WHO, 1991b) diskuterades frågan om att 

inkludera en existentiell dimension i WHOs hälsosyn. Frågan om vad andlig 

dimension skulle innebära betraktades som känslig eftersom den belyste skillnader 
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mellan medlemsländerna i fråga om värderingar (WHO, 1991b). Det lämnades 

därför öppet för varje land att tolka hur denna dimension relaterade till landets 

kulturella, sociala och politiska kontext och hur den skulle implementeras. I de 

inledande diskussionerna konstaterades att människor lever i oro på grund av att 

materialism dominerar människors vardag i en sådan utsträckning att andliga 

värden inte längre räknas. Avslutningsvis konstaterades att ”whatever 

technological progress may be made, there can be no progress so long as a person’s 

body alone is treated; in short, the body and soul must be treated”. (WHO, 1991b, 

s.78). Komplexiteten i begreppet ”existentiell dimension” var ännu ett skäl för 

organisationen att inte specificera innehållet närmare (ibid.). Vid mötet för ”The 

thirty-seventh World Health Assembly” 1984, beslutades att WHO skulle anta 

Resolution WHA37.13, vilket gjorde den existentiella dimensionen till en del av 

WHOs strategiska hälsoarbete (WHO, 1985). Den andliga dimensionen beskrevs 

på följande sätt (WHO, 1991b) 

 

The spiritual dimension is understood to imply a phenomenon that is not material 

in nature, but belongs to the realm of ideas, beliefs, values and ethics that have 

arisen in the minds and conscience of human beings, particularly ennobling ideas.  

Ennobling ideas have given rise to health ideas which have led to a practical 

strategy for Health for All that aims at attaining a goal that has both a material and 

non-material component. 

If the material component of the strategy can be provided to people, the non-

material or spiritual one is something that has to arise within people and 

communities in keeping with their social and cultural patterns. 

The spiritual dimension plays a great role in motivating people’s achievement in all 

aspects of life.(s.80) 

 

WHO konstaterade vid konferensen kring health promotion i Sundsvall 1991 

(WHO, 1991a) att de snabba förändringarna som sker i många samhällen idag 

hotar människors hälsa på olika sätt. I konferensens slutrapport pekar WHO på 

konsekvenserna av dessa förändringar ur ett existentiellt perspektiv. Ökad social 

isolering och försvagad upplevelse av meningsfullhet, mål och sammanhang i 

tillvaron, betraktas som en direkt följd av de snabba sociala förändringarna som 

äger rum i många samhällen idag, vilket man menar har negativa effekter på 

människors hälsa (WHO, 1991). Enligt Folkhälsorapporten 2009 (Socialstyrelsen, 

2009) ökar den psykiska ohälsan kraftigt bland unga kvinnor. En orsak bakom 

ohälsan är den ökade valfriheten som är svår att hantera, särskilt för många 

ungdomar (Alin Åkerman, 2008). I forskningen kring självmord framhålls därför 

att den preventiva effekten av att inkludera bearbetning av existentiell problematik 

behöver studeras mer (Wasserman & Wasserman, 2009).  
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Skapandet av stödjande miljöer för hälsa byggs enligt WHO (1991a) utifrån 

många dimensioner som framhåller att den existentiella eller andliga dimensionen 

är en sådan dimension. Utgångspunkten är att fysiska, sociala, ekonomiska och 

politiska dimensioner är oupplösligt förenade i ett dynamiskt samspel (WHO, 

1991a). Begreppet ”stödjande miljö” visar att hälsa inte kan förstås annat än insatt i 

ett sammanhang, som något som påverkas av villkoren i den miljö människor lever 

(Haglund, 1996). Med miljö menar Haglund (ibid.) inte enbart synliga strukturer, 

utan även andliga, sociala, kulturella, ekonomiska, politiska och ideologiska 

dimensioner och hänvisar till Dean & Hancock (1992) som också diskuterar 

samvariationen mellan lokalsamhälle, miljö, ekonomi och hälsa. 

Vid världshälsokonferensen i Ottawa (WHO, 1986) lyftes betydelsen av hälsa 

som en helhet och en resurs för vardagslivet, med sociala och fysiska dimensioner 

fram, liksom health promotion som en väg till en förbättrad folkhälsa. Begreppet 

”stödjande miljö för hälsa” har sedan dess utvecklats till en av nyckelstrategierna 

för hälsofrämjande arbete. Vid konferensen i Sundsvall 1991 framhölls det 

mångdimensionella innehållet och exemplifierades som fysiska, sociala, andliga, 

ekonomiska och politiska dimensioner, oupplösligt sammanfogade i en dynamisk 

samverkan (WHO, 1991a). 

WHO har också efterlyst ett samarbete mellan företrädare för folkhälsa och 

andra sektorer för att öka kunskapen om hur den existentiella hälsodimensionen 

kan bidra till arbetet för en ökad hälsa för alla (WHO, 2004). 

The systematic study of the relevance of religion and spirituality to health is 

urgently needed. Public health advocates must join with other sectors to 

advance knowledge in this field and improve its use in support of health for 

all. ( s. 891) 

Monica Eriksson och Bengt Lindström (2007) använder ordet ”life promotion” som 

en vidareutveckling av WHOs definition av health promotion. I den inkluderas 

den existentiella hälsodimensionen och en process som syftar till att få ökad 

kontroll över hälsan, med hjälp bland annat av upplevelsen av mening. Life 

promotion beskrivs av Eriksson & Lindström (2007) på följande sätt: 

 

Life promotion is the process of enabling individuals, groups or societies to 

increase control over, and to improve their physical, mental, social and 

spiritual health. This could be reached by creating environments and 

societies characterized of clear structures and empowering environments 

where people see themselves as active participating subjects who are able to 

identify their internal and external resources, use and reuse them to realize 
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aspirations, to satisfy needs, to perceive meaningfulness and to change or 

cope with the environment in a health promoting manner. ( s.938-944 ) 

 

Samma år som WHO höll den första internationella konferensen kring health 

promotion i Ottawa belyste Chapman (1986) att existentiella hälsodomäner var 

frånvarande i ramverken för health promotion. Berg & Sarvimäki (2003) har pekat 

på behovet av en holistisk-existentiell ansats för hälsofrämjande vård. Existentiell 

hälsa borde utgöra en hörnsten inom health promotion, anser Whitehead (2003) 

som hävdar att perspektivet är försummat inom klinisk praxis. Daaleman, Cobb & 

Frey (2001), menar att vårdpersonal har en begränsad kunskap om den 

existentiella hälsoerfarenhet som patienter gör och hur den påverkar deras hälsa 

och välbefinnande. Green, Poland & Rootman (2000) och Seaward (2001) har visat 

att det existentiella perspektivet börjar uppmärksammas inom health promotion 

och att perspektivet har en viktig roll i hälsofrämjande arbete.  

Förståelsen av hälsa breddas allt oftare till en bio-psyko-social-existentiell 

ansats (Espnes & Smedslund 2009; Huber et al., 2016). Utifrån detta 

helhetsperspektiv på hälsa utgör hälsodimensionerna en sammanlänkad och 

interagerande helhet (Quinn, 2005). Därför bör health promotion inte enbart riktas 

mot att stärka människors fysiska hälsa, utan även den psykiska, den sociala och 

den existentiella hälsan bör uppmärksammas (Hodgkinson et al., 2007; Lim and 

Zebrack, 2008). Eftersom dessa dimensioner är förbundna med varandra och 

interagerar (Glaister, 2001), bör mer uppmärksamhet riktas mot att stärka den 

psykosociala-existentiella hälsan när den fysiska hälsan är försämrad (Rannestad, 

2012). Att förbättra den psykiska, sociala och existentiella hälsan och 

välbefinnandet är ett mål i sig menar Rannestad (2012), men det kan också ha 

effekt på den fysiska hälsan genom att stärka immunförsvaret, det neuroendokrina 

systemet och hjärt-kärlsystemet (Ryff, Singer & Love 2004). Health promotion bör 

därför riktas mot meningsskapande och omorientering mot individens värden i 

livet anser Rannestad (2012.).  

 

2.9.2 Existentiellt perspektiv i den svenska folkhälsopropositionen  

Den svenska folkhälsopropositionen från 2008 med titeln ”En förnyad 

folkhälsopolitik” (Prop. 2007/08:110) är vägledande för hur folkhälsoarbete ska 

bedrivas i Sverige. Där fastställdes utgångspunkter och mål för den svenska 

folkhälsan och den hälsofrämjande ansatsen betonades (Prop. 2007/08:110): 

 

Folkhälsoarbetet bör ha människans behov av integritet och valfrihet som 

grund och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens 

förutsättningar. Det hälsofrämjande inslaget i det förebyggande 

folkhälsoarbetet bör betonas. (s. 9) 
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Hälsans existentiella dimension betonas också i folkhälsopropositionen (Prop. 

2007/08:110). 

Människan har såväl kroppsliga som själsliga och andliga behov. Denna 

helhetssyn på mänskliga behov utgör utgångspunkten för en förnyad 

folkhälsopolitik. (s. 6) 

 

I propositionen betonas att ett bärande element i hälsofrämjande arbete skulle 

följa WHOs riktlinjer att möjliggöra för människor att i egen kraft ta kontroll över 

sin hälsa genom kunskap och insikter för att därigenom få tillgång till sina resurser 

(empowerment). Det salutogena perspektivet betonades också i propositionen 

(Prop. 2007/08:110).  

 

 

2.10 Kulturkontext  

World Values Survey (WVS) har sedan 1980-talet undersökt människors 

värderingar världen över (Esmer & Pettersson, 2007, Institutet för framtidsstudier, 

2016). På den så kallade kulturkartan placeras de deltagande nationerna utifrån 

rapporterade uppfattningar om bland annat religiositet, traditioner och 

värderingar. Sverige utmärker sig som ett land där människor rapporterar starka 

sekulär-rationella värderingar, och är långtgående individualiserade (Institutet för 

framtidsstudier, 2016). Ronald Inglehardt och Christian Welzel (2005) har 

analyserat data från undersökningen som visar att den tvärkulturella variationen i 

världen visar sig i två huvuddimensioner: traditionella värderingar kontra sekulär-

rationella värderingar och överlevnadsvärderingar kontra självförverkligande 

värderingar.  

På kommande sida illustreras kulturkartan från 2015 (WVS6), som visar hur 

deltagarländernas resultat placerar respektive land på dessa två dimensioner. 

Rörelse uppåt på denna karta visar på förändring från traditionella till sekulär-

rationella värderingar, och rörelse i höger riktning avspeglar förändring från 

överlevnads- mot självuttryckande värderingar (Institutet för framtidsstudier, 

2016.).  

Traditionella värderingar betonar vikten av religion, föräldra-barn-relationer, 

respekt för auktoriteter och traditionella familjevärderingar (Inglehardt & Welzel 

2005). Människor som omfattar dessa värderingar är också motståndare till 

skilsmässa, abort, eutanasi och självmord. Samhällen med dessa värderingar har 

hög nationell stolthet och en nationalistisk inställning (ibid.). 

Sekulära-rationella värderingar är motsatta i inställningen till traditionella 

värderingar. Dessa samhällen lägger mindre vikt vid religion, traditionella 



 

24 

familjevärderingar och auktoriteter. Skilsmässa, abort, eutanasi och självmord är 

förhållandevis accepterat (Inglehardt & Welzel, 2005.). 

Överlevnadsvärderingar lägger tonvikt på ekonomi och fysisk säkerhet. Det är 

kopplat till en relativt etnocentrisk inställning och låga nivåer av tillit och tolerans. 

Självuttryckande värderingar prioriterar miljöskydd högt, liksom en ökad tolerans 

mot utlänningar, homosexuella och jämställdhet mellan könen, liksom ökande 

krav på deltagande i beslutsfattande kring ekonomi och politik (ibid.). 

 

 

 

 

 
 

Källa: World Values Survey. Inglehart, R. “Cultural evolution”. (2015) 

Illustration 1: Kulturkartan 2015, WVS6, baseras på ett urval frågor ur WVS studie 

av människors uppfattningar om religiositet, traditioner och värderingar och visar 

hur länder i världen placerar sig utifrån medborgarnas värderingar. 

 

Kulturkartan 2015,WVS6 är baserad på mätningar genomförda av WVS mellan 

hösten 2010 och våren 2014. I mätningen deltog 61 länder och 1200–1500 personer i 
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varje land svarade på frågor om synen på familj, arbete, religion, politik, samhälle, 

vetenskap, trygghet, säkerhet, våld och om synen på framtiden (Institutet för 

framtidsstudier, 2016). 

Kartan kombinerar ett antal värderingar kondenserade i två dimensioner; 

traditionella mot sekulär-rationella värderingar på ena axeln och överlevnads- mot 

självuttryckande värderingar på den andra. Ett flertal länder rör sig mot det övre 

högra hörnet av kartan sedan mätningarna startade på 1980-talet. Ju viktigare 

individens frihet är, desto längre högerut placerar sig landet på kartan. Ju högre 

upp på kartan ett land placerar sig, desto mer sekulära värderingar representerar 

medborgarna (ibid.). Sverige, befinner sig i en ytterlig position på kulturkartan. 

 

2.10.1 Världens mest sekulariserade och individualiserade land 

Värderingsförändringarna som följer av ett sekulariserat samhälle innebär att 

religiösa institutioner förlorar sin auktoritet som normgivare i människors liv 

(Bromander, 2013). Svenskar minskar sin religionsutövning inom ramen för de 

traditionella religiösa institutionerna, vilket till exempel visar sig i statistiken över 

gudstjänstbesök (Skog, 2001). Det betyder däremot inte att människor är mindre 

religiösa idag än tidigare enligt Grace Davie (2002) och Göran Gustafsson (2003). 

Människor visar minskat engagemang i organiserade grupper av alla slag, inte 

endast på religionsarenan. Denna utveckling visar sig i alla de europeiska länderna 

och det hänger samman med individualiseringen (Bromander, 2013). Inom 

religionsforskningen talas därför om privatreligiositet, vilket innebär att 

människan inte övertar en tradition eller går in ett sammanhang som hon inte själv 

kan forma (Sigurdson, 2000). Denna utveckling går hand i hand med de 

värderingar som svenskarna representerar i WVS (Institutet för framtidsstudier, 

2016) - minskad tro på auktoritet och traditionella värderingar.  

Ola Sigurdson (2000) framhåller att Sverige präglas av en situation som i första 

hand kan beskrivas som pluralism. Pluralismen innebär att det finns många olika 

sätt att se på och leva livet, religiösa och ickereligiösa (ibid.). Moderniseringen kan 

ur ett existentiellt perspektiv förstås som att människor i högre grad står ensamma 

med sina existentiella frågor, som ju inte försvinner för att den organiserade 

religionsutövningen minskar.  

 

2.10.2 Individualisering och differentiering 

Det moderna samhällets ökade differentiering och individualisering anses vara 

viktiga förklaringar till den ökande stressen i det svenska samhället (SOU, 2006:77). 

En ökad differentiering ger valmöjligheter för individen, något som brukar 

uppfattas som positivt, men det leder samtidigt till en tillvaro som är mindre 

förutsägbar (ibid.). Trygghetssystem som stabil grupptillhörighet i familj och 

religion spelar en allt mindre roll i det individualiserade samhället. Anthony 



 

26 

Giddens (1999) beskriver denna situation som en riskkultur. Det senmoderna 

samhället erbjuder inte individen trygghet och delaktighet i en gemenskap. 

Individen ska söka mening och sammanhang på egen hand, genom att konstruera 

sitt liv och sin identitet. Både tankemönster och levnadsvanor har lösts upp i denna 

typ av kultur (Giddens, 1996). Zygmunt Bauman (1998) diskuterar hur flyktigt och 

otryggt det moderna samhället är genom individualiseringen och hur det inverkar 

på människors identitet. Bauman menar att denna situation leder till att individen 

upplever sig jagad att ta vara på alla tillfällen som erbjuds, här och nu. Bauman 

(2000) använder begreppet flytande modernitet som ett sätt att beskriva det 

samhälle där gränserna blir alltmer otydliga. Det senmoderna samhället, vilket det 

svenska samhället utgör ett tydligt exempel på, utmärks enligt Bauman (2002) och 

Giddens (1999) av en brist på en upplevelse av att tillhöra ett sammanhang på 

samhälls- och kulturnivå. Viktor Frankl (2003) noterade denna situation redan på 

1960-talet: 

 

I en tidsålder sådan som vår, en tidsålder under vilken traditionerna 

håller på att förblekna, måste psykiatrin se som sitt viktigaste ändamål att 

förse människan med förmågan att finna en mening. I en tidsålder, då de 

tio budorden för många människor tycks ha förlorat sin ovillkorliga 

giltighet, måste människan lära sig att lyssna till de tiotusentals budord 

som ligger i livets alla tiotusentals olika situationer. ( s. 9)  

 

Frankl såg denna utveckling i den kliniska verkligheten som psykiater, och 

betonade därför meningsupplevelsen som en viktig resurs för människors hälsa.  

 

2.10.3 Stressrelaterad psykisk ohälsa  

Stress är enligt statistik från Försäkringskassan (2015) den vanligaste orsaken 

bakom sjukskrivning. Enligt OECD- rapporten (2013) ”Mental Health and Work: 

Sweden” drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder, nästan 20 procent av 

arbetskraften, av psykisk ohälsa årligen (ibid.). 70 miljarder svenska kronor 

beräknas denna ohälsa kosta det svenska samhället i form av förlorade 

arbetsinsatser, vård- och omsorgskostnader (ibid.). Den svenska regeringen och 

Försäkringskassan satsar därför på ökad hälsa med målet att sänka sjukfrånvaron 

genom att mobilisera representanter för hälso- och sjukvården, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges kommuner och landsting, 

Läkarförbundet, företagare och företagshälsovården (Socialdepartementet, 2015). 

 

2.10.4 Samhället, ohälsan och diagnosens funktion 

Frågan om vad vår tid innebär för människors upplevelser och vad den får för 

konsekvenser för människors hälsa har belysts av bland andra Thorbjörn Friberg 
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(2006) och Karin Johannisson (1990). Johannisson menar att diagnosen fyller en 

funktion som en slags tolkning av den situation och den tid vi lever i och använder 

begreppet kultursjukdomar för att beskriva diagnoser som ger hemvist åt 

människors upplevelse av ohälsa. Friberg (ibid.) anser på samma sätt att 

utbrändhet är en diagnos som är kultur- och tidsbunden och ett tillstånd som fyller 

en funktion i det moderna samhället. Diagnosen är med andra ord knuten till vissa 

förutsättningar i kulturen, som individualisering, ökad differentiering och därpå 

följande osäkerhet, krav på flexibilitet och högre krav i arbetslivet. Friberg (ibid.) 

anser att en människa som upplever sig olycklig kan gå in i en sjukroll och därmed 

finna en tolkningsram för sin upplevelse (ibid.). Genom att hon kan få diagnosen 

utmattningssyndrom kan hon bli sjukskriven, och hennes upplevelse av att vara 

sjuk blir då inte enbart en subjektivt upplevd sådan utan även en av samhället 

erkänd ohälsa som innebär att hon kan få sjukpenning (ibid.). Fredrik Svenaeus 

(2003, 2013) menar att de medicinska diagnoserna har blivit ett redskap för 

individen att förstå sig själv, och den medicinska vetenskapen får därmed en 

existentiell uppgift (ibid.). Diagnosen ger enligt Svenaeus individen en tillhörighet, 

ett sammanhang och en roll (ibid.). 

 

2.11 Rehabiliteringsprojektet i avhandlingens studie 

Initiativtagarna till det rehabiliteringsprogram med existentiell ansats som 

ingår i avhandlingens studie hade i sin tidigare verksamhet upplevt att patienter 

med utmattningssyndrom ofta brottades med frågor av existentiell natur (C. S., 

personlig kommunikation, 6 april, 2011). Man ville därför skapa ett 

rehabiliteringsprogram som skulle ge utrymme åt deltagarnas existentiella frågor. 

Projektet initierades av två psykologer och psykoterapeuter med bakgrund i 

forskning och organisationsutveckling. Verksamhetsidén byggde dels på 

erfarenheter och iakttagelser från eget arbete med människor i utsatta situationer, 

men också på redan etablerade rehabiliteringsprogram och forskningsresultat 

(ibid.).  

En av de viktigaste influenserna var den kliniska forskning och praktik som 

initiativtagarna bedrivit med människor som befunnit sig i riskzonen att drabbas 

av utmattningssyndrom. Den psykoterapeutiska terapin i kombination med en 

öppenhet och lyhördhet för klienternas existentiella frågor, såsom meningsfrågor, 

frågor kring livet och döden, men även frågor kring existensen av en högre makt, 

skulle ligga till grund för rehabiliteringen. I sin kliniska verksamhet hade de också 

tillämpat en gruppterapeutisk modell som visat sig fungera tillfredsställande just 

för människor som riskerade att drabbas av stressrelaterad ohälsa (ibid.). 

En annan inspirationskälla var konferenser för psykoterapeuter och 

kyrkoanställda med temat ”Tro och psykoterapi” som initiativtagarna arrangerat 

under ett antal år, där existentiella och andliga frågor stått i centrum. Där 
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diskuterades bland annat hur man som psykolog och psykoterapeut kan möta 

dessa frågor hos klienterna, utan att reducera dessa till psykiska frågor. Under 

dessa konferenser mötte initiativtagarna föreståndaren för den stiftelse som 

bedriver retreatverksamhet på platsen där rehabiliteringen skulle komma att äga 

rum och som kom att få stort inflytande över programmets innehåll (C. S, 

personlig kommunikation, 6 april, 2011).  

Under planeringsarbetet som pågick under ett år analyserades 

förutsättningarna för att kunna initiera ett projekt med ett rehabiliteringsprogram. 

En förutsättning för att kunna utveckla och framför allt genomföra ett 

rehabiliteringsprogram var ekonomiska medel. Detta visade sig innebära 

svårigheter då programmet inte var evidensbaserat eller byggde på kognitiv 

beteendeterapi, något som upplevdes som en förutsättning för finansiering (C. S, 

personlig kommunikation, 6 april, 2011).  

Medarbetare med adekvat utbildning och erfarenhet av arbete med människor 

med utmattningssyndrom söktes bland dem som deltagit i konferenserna kring tro 

och psykoterapi. En viktig förutsättning var att finna medarbetare som ville ge 

utrymme åt patienters existentiella frågeställningar.  

Ytterligare en väsentlig utgångspunkt var intentionen att söka bredda 

förståelsen av utmattningssyndrom och inte i första hand tolka orsakerna som 

enbart stressrelaterade. Bakgrunden till detta var erfarenheten av att både patienter 

och behandlare inom en reduktionistisk förklaringsmodell anpassar sina uttryck 

och sina tolkningar till en för kontexten godkänd förklaring, ofta fysisk eller 

psykisk (C. S, personlig kommunikation, 6 april 2011). 

 

2.11.1 Rehabiliteringsprogram med existentiell ansats 

Inför utformningen av rehabiliteringsprogrammet sökte initiativtagarna 

förebilder, vilket de inte kunde finna inom svensk vårdkontext (C.S, personlig 

kommunikation, 6 april, 2011). De vände sig därför till den etablerade och statligt 

finansierade norska vårdinrättningen Modum Bad (2016a), där psykiatri och 

existentiell behandling kombineras. Modum Bad inriktar sig mot att främja psykisk 

hälsa och livskvalitet, familjerelationer och samliv via prevention, behandling och 

forskning. Målgruppen är patienter med diagnoser som depression och ångest och 

därtill patienter med relationella, existentiella och religiösa teman relaterat till 

psykisk ohälsa. Deras så kallade Vitaavdelning är specialiserad på behandling för 

patienter som har behov av vård utifrån existentiella teman. Vitamodellen är 

baserad på psykodynamisk terapi med inslag av objektrelationsteori, affektteori, 

existentiell teori och narrativ teori. Centralt för behandlingen är begrepp som 

mindfulness, mentalisering och metareflektion (ibid.). 

Vitamodellen har hämtat sin inspiration inom den existentiella traditionen från 

filosoferna Kierkegaard och Heidegger. Existentiell terapi har en dynamisk ansats 

http://www.modum-bad.no/om_modum_bad/cms/25
http://www.modum-bad.no/om_modum_bad/cms/25
http://www.modum-bad.no/om_modum_bad/cms/25
http://www.modum-bad.no/om_modum_bad/cms/25
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med tonvikt på existentiella angelägenheter där de givna livsvillkoren och andra 

teman har central betydelse. Vitamodellen arbetar med samtalsgrupper som 

fokuserar på existentiella och religiösa teman; bildterapi som ger möjlighet till nya 

uttrycksformer och insikter; gruppterapi med fokus på samspel i situationen och 

gruppen, fysisk aktivitet och individualterapi (ibid.).  

Initiativtagarna till det svenska programmet anpassade Vitamodellen till svensk 

vårdkontext. Bland annat kortades programtiden till sex veckor (C. S, personlig 

kommunikation, 6 april 2011). Teoretisk utgångspunkt för rehabiliteringen blev 

Emmy Van Deurzen-Smiths (2003) teori om de fyra livsvärldarna. Enligt Van 

Deurzen-Smith utspelar sig människans tillvaro sig i ett fyrdimensionellt fält. 

Individen styrs av fysiska och biologiska krafter, ingår i ett socialt och kulturellt 

nätverk, har en personlighet och styrs av inre psykiska processer och påverkas av 

att se på sin plats i tillvaron ur en meningsdimension, en ideologisk eller andlig 

nivå (ibid.). Van Deurzen-Smiths teori om de fyra livsvärldarna bedömdes vara 

användbar som teoretisk och praktisk utgångspunkt för ett rehabiliteringsprogram 

med existentiell ansats i svensk kontext (C. S, personlig kommunikation, 6 april, 

2011).  

Programmet var ett sex veckor långt program, med internatboende på en 

retreat- och meditationsgård. Vårdtagarna vistades på platsen under hela 

perioden, med undantag för ett par kortare avbrott. Tanken var att den obrutna 

vistelsen, till skillnad mot enstaka terapitimmar i hemmiljön, och regelbundenhet i 

programmet med återkommande samtal, gruppterapi, inslag av naturvistelser, 

måltider och fysiska övningar, skulle ge möjlighet till fördjupning och djupgående 

rehabilitering. Det behandlande teamet bestod av sjukgymnast, psykoterapeut, 

läkare och psykolog. Det fanns också möjlighet att samtala med en präst och delta i 

det retreatliv som parallellt med rehabiliteringen pågick på retreat- och 

meditationsgården. Förutom enskilda samtal och gruppsamtal ingick meditation, 

yoga, bild- och musikterapi och naturterapi i programmet (C. S, personlig 

kommunikation, 6 april, 2011). 

 

2.12 Teoretiskt ramverk 

Perspektivvalen i studien har sin grund, dels i den svenska samhällssituationen 

med en ökande psykisk stressrelaterad ohälsa, dels i att få forskningsstudier antar 

existentiellt perspektiv på denna problematik. Detta trots att forskning har pekat på 

vikten av helhetssyn på stressrelaterad ohälsa (Hallsten et al. 2002). Endast enstaka 

studier har antagit existentiellt perspektiv på erfarenheten av utmattningssyndrom 

(Arman, Hammarqvist & Rehnsfeldt, 2011; Ekstedt & Fagerberg, 2005; Hammarlin, 

2008). Den svenska kulturkontexten med en allt tydligare sekulariserings- och 

individualiseringstrend (WVS, 2015) framstår som intressant i förhållande till den 

ökande ohälsan. I en kultur där religion inte har någon större betydelse för 
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människors tolkning och hantering av stress och motgångar, vad blir då istället 

viktigt och betydelsefullt i copingprocessen? Teorin om salutogenes och känslan av 

sammanhang som en förståelse av vad som skapar och upprätthåller hälsa är 

etablerad inom hälsoforskningen, och särskilt meningskomponenten som 

motiverande kraft i känslan av sammanhang är intressant utifrån ett existentiellt 

perspektiv. För en fördjupning av förståelsen av utmattningssyndrom har därför 

två teorier använts i analysen av intervjumaterialet som ligger till grund för 

avhandlingens studie. Tolkningen utifrån en existentiell förståelseram har utgått 

från Karl Jaspers begrepp gränssituation. Aaron Antonovskys begrepp känsla av 

sammanhang har valts för att bidra med en salutogen förståelseram. 

 

 

2.12.1 Gränssituation  

Den existentiella filosofen och psykiatern Karl Jaspers (1883-1969) benämner 

existentiella utmaningar gränssituationer (1970;1932). Med denna benämning 

betonar och förtydligar Jaspers situationens alldeles speciella karaktär. 

Gränssituationen är en erfarenhet som får livsavgörande betydelse för människan 

(ibid.). I likhet med Iring D. Yaloms (1980) resonemang kring existentiella 

utmaningar karaktäriserar Jaspers situationen som en livshändelse som människan 

inte kan undvika, och därför måste förhålla sig till. Gränssituationerna är som en 

vägg vi springer in i skriver Jaspers (1970, volume II, s. 178 [1932, s. 203]). 

Människor uppfattar inte gränsen förrän de konfronteras med den personligen och 

konkret i det egna livet. Jaspers menar att den existentiella ångesten aktualiseras i 

livets gränssituationer, vilka han specificerar som död, lidande, slump, skuld och 

kamp (1970). Jaspers menar att människan inte kan undvika att konfronteras med 

det mänskliga livets begränsningar. Samtidigt innebär upptäckten av dessa 

begränsningar en öppning mot djupare insikter (Jaspers, 1932). Gränssituationen 

bär därför på en inneboende motsägelse; i den kan människan uppleva och förstå 

både sin begränsning och sin möjlighet (ibid.). Filosofen Jonna Bornemark (2006) 

argumenterar för att gränssituationen ska förstås, dels som ett begrepp som 

markerar de konkreta gränserna i människans tillvaro, dels som ett sätt att utforska 

människans belägenhet som en gränssituation. Gränsen innebär inte att människan 

är utestängd eller avstängd, utan tvärtom markerar och innebär gränsen en insikt 

om, och en öppenhet och en respekt inför det som inte kan tänkas eller formuleras 

(Bornemark, 2006). Gränssituationen öppnar därmed upp mot något större. 

Teoretiskt förnuft räcker inte till för att beskriva den mänskliga existensen menar 

Jaspers (1970). Jaspers pekar på vardagliga upplevelser som gränsar mot det 

mystika i tillvaron, som upplevelsen att känna sig som en del av naturen (1970 

[1919]. Han ställer sig frågan hur människan ska kunna nå ut, utanför sig själv, och 

få kontakt med den egentliga tillvaron och menar att svaret finns i 
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gränssituationen (1970, volym II). I människans personliga erfarenhet av 

gränssituationen finns därför kunskap som inte låter sig finnas på annat sätt än 

genom den levda erfarenheten. Utifrån det beskriver Bornemark (2006) 

gränssituationen som kunskapsproducerande.  

Jaspers framhåller att människans belägenhet präglas av motsägelser. Paradoxen 

ligger i människans behov att förstå världen som sammanhängande, samtidigt som 

världen visar sig vara kaotisk, präglad av tillfälligheter och omöjlig att helt och 

fullt begripa (1919).  

Jaspers beskriver gränssituationen som att ta ett språng rakt ut i det okända 

(1919). Att våga göra det språnget är att öppna upp för en möjlighet att upptäcka 

något mer om sig själv och sin existens (ibid.).  

Bornemark (2006) argumenterar för att begreppet gränssituation kan förstås i en 

bredare bemärkelse än de enskilda gränssituationerna död, lidande, slump, skuld 

och kamp (Jaspers, 1970). Gränssituationen menar hon, ska inte enbart förstås som 

ett begrepp som markerar människans begränsning, utan även som en väg att 

utforska människans situation som gräns (Bornemark, 2006). Detta gör hon utifrån 

resonemang som bygger på Jaspers kommunikationsteori och syn på det mystika 

(Bornemark, 2006). Bornemarks bidrag till en breddad förståelse av begreppet 

gränssituation har också bidragit till tolkningen av intervjumaterialet i 

avhandlingens studie. 

 

2.12.2 Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky (1923-1994) tar sin utgångspunkt i hälsans ursprung och 

ställer sig frågan vad som skapar hälsa (1991). Begreppet salutogenes kommer från 

grekiskans salus som betyder hälsa och genesis som betyder ursprung. Salutogenes 

handlar därför om vad som leder till hälsa i motsats till vad som orsakar sjukdom. 

Fokus ligger på möjligheter och resurser, både interna och externa, på individ-, 

grupp- och samhällsnivå. Det är enligt Antonovsky en ansats som visar sig i hur 

man tänker, agerar, och möter människor (Antonovsky, 1991).  

Antonovskys hälsosyn innebär att människan rör sig på ett kontinuum mellan 

polerna frisk och sjuk under hela livet, och att hälsa kan mätas både subjektivt och 

objektivt. Om människan upplever att tillvaron är någorlunda konsekvent, att den 

går att påverka och att utmaningarna hon möter inte är övermäktiga kommer hon 

även fortsättningsvis att betrakta världen som någorlunda förutsägbar och att hon 

upplever ett sammanhang i det som sker. (1991).  

Grunden till Antonovskys upptäckter ligger i hans kliniska verksamhet med 

judiska kvinnor som överlevt andra världskrigets koncentrationsläger. Han såg att 

somliga av dem hade en god hälsa - trots de stora påfrestningar de hade 

genomgått (1979; 1987). Han fann då att en orsak till deras goda hälsa var deras 

sätt att se på sitt liv, sin tillvaro och hur de hanterade den. Antonovsky (1993) 
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benämnde detta individens känsla av sammanhang (KASAM) som byggs upp av 

följande komponenter:  

 

 Begriplighet, som kan beskrivas som en kognitiv komponent som innebär 

att individen uppfattar det som inträffar som förståeligt, och att hon 

upplever tillvaron som någorlunda ordnad och strukturerad. Det går att 

hitta förklaringar till det som händer i ens liv och i världen runtomkring, 

och det går då också lättare att förstå det i viss mån.  

 Hanterbarhet, som kan beskrivas som en instrumentell/ 

beteendekomponent som innebär att individen upplevelser sig ha 

tillräckliga resurser för att kunna möta olika situationer och krav i livet. I 

detta ingår att uppleva att det går att påverka och hantera sin livssituation.  

 Meningsfullhet, som kan beskrivas som en motivationskomponent som 

innebär att man upplever sig delaktig i livet och att man upplever att det är 

meningsfullt att engagera sig i tillvaron. 

 

Det råder en inbördes ordning mellan dessa tre, där meningsfullhet är den mest 

centrala komponenten (Antonovsky 1979; 1987). En stark känsla av sammanhang 

möjliggör att hitta konstruktiva sätt att möta svårigheter i livet och därmed har 

individen mer kraft att klara påfrestningarna och ett bättre skydd gentemot ohälsa. 

Det innebär att en individ med en högre grad av KASAM kan utsättas för större 

utmaningar, tål mer komplexitet i tillvaron och har ett bättre skydd mot ohälsa än 

en individ som har en lägre grad av KASAM. Enligt Antonovsky utvecklas 

människans KASAM under barndom och tidigt vuxenliv och faktorer som sociala 

relationer i familjen, ekonomiska förhållanden, social position och kultur påverkar 

KASAM (Eriksson & Lindström, 2006). Enligt Antonovsky kan även 

livserfarenheter senare i livet påverka KASAM, vilket innebär att KASAM kan 

stärkas i vuxen ålder. Det innebär i sin tur att människors hälsa kan förbättras 

genom att KASAM stärks genom olika insatser (ibid.).  

Förutom att människans hälsa stärks av KASAM, bidrar även det till vad 

Antonovsky kallar generella motståndsresurser (1987). GMR är biologiska, 

materiella och psykosociala faktorer som förser individen med resurser att hantera 

stressorer. GMR kan till exempel utgöras av god ekonomi, socialt stöd, existentiella 

resurser, kunskap och en stark jagkänsla (Eriksson & Lindström, 2006).  

 

2.13 Rational 

Stress är enligt statistik från Försäkringskassan (2015) den vanligaste orsaken 

till sjukskrivning och den stressrelaterade ohälsan har blivit en av de största 

utmaningarna för folkhälsan i Sverige.  



 

33 

Folkhälsopropositionen (Prop. 2007/08:110) förstår stressrelaterad ohälsa som 

ett resultat av att människors existentiella behov inte är tillfredsställda. WHO 

(1991a) har pekat på att den förändrade sociala situationen i många länder gör att 

människor upplever en förlust av gemensamma meningssammanhang, vilket 

påverkar människors hälsa negativt.  

Den svenska hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande enligt 

målområde 6 (Prop. 2002/03:35). Enligt WHO (1991a) skapas stödjande miljöer för 

hälsa av flera dimensioner, varav en är den andliga. 

Utmattningssyndrom är ett tillstånd som beskrivs som en livskris som ställer 

den drabbade inför existentiella utmaningar (Ekstedt & Fagerberg; Stiwne, 2009; 

Aronsson, 2009). Människor som genomgår en kris till följd av sjukdom har ofta 

stort behov att bearbeta frågor kring mål och mening med livet (Browall et al., 

2010; Koslander et al., 2009; Leung & Esplen., 2010; Levi & Hultling, 2011). 

Studier kring patienters behov i vården visar att patienter i olika vårdkontexter 

har existentiella behov, samtidigt som det existentiella perspektivet ofta förbises i 

den kliniska omvårdnaden (Arman et al. 2004; Jakobsson et al. 1997; Leung & 

Esplen, 2010; Strang et al., 2002; Udo et al., 2011).  

En ambition inom health promotion är att involvera dem som berörs av insatser 

(Naidoo & Wills, 2007; Nutbeam, 1998; WHO, 1986). När patienter och lekmän 

tillfrågas om vad som skapar hälsa betonas att den existentiella hälsodimensionen 

är lika betydelsefull som andra hälsodimensioner (Huber et al., 2016), och samma 

tendens har visat sig när man frågar människor vad som bidrar till livskvalitet 

(Fleck & Skevington, 2007). WHO (2004) konstaterar det angelägna behovet av 

studier kring andlighetens och religiositetens betydelse för hälsa, och en ökad 

kunskap om hur denna kunskap ska kunna omsättas i praxis för att stärka 

människors hälsa. 

Det är därför angeläget att belysa den existentiella erfarenheten av 

utmattningssyndrom och betydelsen av ett existentiellt perspektiv i rehabilitering. 

Utifrån empowerment som ansats, att ge de berörda en röst, intervjuas vårdtagare i 

avhandlingens studie. För att få ett vårdgivarperspektiv på utmattningssyndrom 

och rehabilitering intervjuas även vårdgivare som arbetat kliniskt med existentiell 

ansats i rehabilitering.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

3.1 Syfte  

Syftet med studien är att uppnå en djupare förståelse av utmattningssyndrom 

utifrån en existentiell förståelseram genom att undersöka vårdtagares och 

vårdgivares erfarenheter av rehabilitering med existentiell ansats i svensk 

vårdkontext.  

 

3.2 Frågeställningar 

 Hur kan den existentiella erfarenheten av utmattningssyndrom se ut? 

 Vilken betydelse har ett existentiellt perspektiv i rehabilitering av 

utmattningssyndrom?  

 Vilka är förutsättningarna för rehabilitering med existentiell ansats? 

 

 

4 MATERIAL OCH METOD 

En hermeneutisk forskningsmetod har varit utgångspunkten för avhandlingens 

studie (Polit & Beck, 2012). Studien vilar på intervjumaterial insamlat under 2011. 

Intervjuer har genomförts med fem vårdtagare och sju vårdgivare. Vårdtagarna i 

studien har alla deltagit i ett rehabiliteringsprogram med existentiell ansats 

utformat för patienter med utmattningssyndrom. Vårdgivarna har alla varit 

verksamma i rehabiliteringsprogrammets behandlande team. Några av dem var 

även initiativtagare till rehabiliteringsprogrammet. Intervjumaterialet har tolkats 

utifrån en hermeneutisk ansats (Polit & Beck, 2012).  

 

4.1 Urval 

Ett strategiskt urval av informanter gjordes utifrån studiens syfte, att uppnå en 

djupare förståelse av utmattningssyndrom utifrån en existentiell förståelseram. 

Därför söktes vårdgivare och vårdtagare med erfarenhet av rehabilitering med 

existentiell ansats. Detta gjordes med tanke på att vårdgivarna särskilt reflekterat 

kring det existentiella perspektivet och dessutom hade erfarenhet av att omsätta 

perspektivet i klinisk verksamhet. Vårdtagarna valdes utifrån att ha genomgått ett 

rehabiliteringsprogram med existentiell ansats, och därför hade erfarenheter av 

denna rehabilitering att dela med sig av. 

Urvalskriteriet var vidare deltagare med utmattningssyndrom som deltagit i 

det nämnda rehabiliteringsprogrammet. Samtliga vårdtagare hade vid 

intervjutillfället genomgått rehabiliteringsprogrammet som genomförts under 

2008. Samtliga vårdtagare i studien är kvinnor i åldern 45 till 53 år, som vid tiden 



 

35 

för rehabiliteringen varit sjukskrivna mellan två och åtta år. Att samtliga 

informanter är kvinnor beror på att det endast var kvinnliga deltagare i det 

aktuella rehabiliteringsprogrammet.  

Samtliga vårdgivare i studien ingick i det behandlande teamet som höll i 

rehabiliteringsprogrammet. En övervägande del av teamet är legitimerade 

psykologer och psykoterapeuter, men i teamet ingick även läkare, sjukgymnast och 

musikterapeut. 

 

4.2 Avgränsning 

Några manliga vårdtagare har inte intervjuats, då det endast ingick kvinnliga 

vårdtagare i det aktuella rehabiliteringsprojektet. Vårdgivare utanför det aktuella 

rehabiliteringsprojektet har inte intervjuats. 

En av informanterna hade en önska om att få dela med sig av sin berättelse med 

utgångspunkt i teckningar som hon skapat före, under och efter rehabiliteringen. 

Dessa illustrerar hur hon upplevt sin situation. Eftersom teckningar inte 

genomgående använts som en insamlingsmetod, får de bidra till avhandlingen 

genom att illustrera hennes upplevelser och erfarenheter. 

 

4.3 Bortfall 

Det ursprungliga antalet deltagare i rehabiliteringen var tio stycken. Av dessa har 

fem utgått ur studien av olika skäl. En av patienterna deltog i rehabiliteringen av 

andra skäl än utmattningssyndrom, och därför gjordes valet att inte inkludera 

henne i intervjugruppen, eftersom studiens syfte var att studera existentiella 

erfarenheter i samband utmattningssyndrom. 

En av vårdtagarna som deltagit i rehabiliteringen hade svåra trauman bakom 

sig och avbröt rehabiliteringen då obearbetade minnen gjorde deltagandet i 

rehabiliteringen ohållbar. Det bedömdes därför inte som lämpligt att tillfråga denna 

vårdtagare om deltagande i studien, då intervjun skulle kunna leda till att dessa 

trauman rördes upp på nytt. Det bedömdes som etiskt orätt att inkludera denna 

person i studien. 

Ett bortfall har skett under studiens genomförande. Beslutet att inte inkludera 

denna vårdtagare i studien togs under intervjugenomförandet. När intervjun kom 

in på varför informanten deltagit i rehabiliteringen, återkallades ett antal svåra 

händelser i minnet som var mycket smärtsamma och obearbetade för henne. Det 

bedömdes som etiskt orätt att driva intervjun vidare när informanten 

återupplevde svåra känslor av obearbetade trauman. Därför gjordes valet att 

avbryta intervjun och stänga av inspelningsapparaten. Denna informant var i stort 

behov av stöd och bearbetning, och därför ordnades så personen fick detta, via 

vårdgivarna i rehabiliteringsprogrammet. 
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Ytterligare två bortfall beror på att informanterna inte återkommit för att boka 

tid för intervju. Dessa informanter har påmints om studien men efter ett par 

kontaktförsök utan respons gjordes valet att inte fråga fler gånger, då det tolkades 

som att personerna inte ville delta i studien. 

 

4.4 Genomförande  

En av initiativtagarna till rehabiliteringsprogrammet med existentiell ansats 

kontaktades, och han berättade om projektet och informerades också om studien i 

denna avhandling. Han kontaktade därefter medarbetarna i det behandlande 

teamet, och sju av de åtta personer som teamet bestod av ville delta i studien. Efter 

etikprövning vid Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala och godkännande av 

studien (diarienr 2010/311), skickades brev ut till informanterna med information 

om studiens syfte, information om rätten till anonymitet och rätt att avbryta 

medverkan när som helst och utan skäl. Brevet innehöll också en förfrågan till både 

vårdtagare och vårdgivare om intresse för deltagande i intervju. Vid första 

kontakten med informanterna via telefon förklarades återigen syftet med studien. 

Information kring hur avhandlingen skulle publiceras och att deltagarnas 

anonymitet skulle garanteras delgavs också. Därefter gjordes en överenskommelse 

om en tid och en plats då intervjun kunde genomföras. 

 

4.4.1 Insamling av intervjumaterial 

Ansatsen för insamling av intervjumaterial har varit en induktiv hermeneutisk 

ansats, där intervjufrågor kring erfarenheten av utmattningssyndrom och 

rehabilitering med särskilt fokus på det existentiella perspektivet har ställts till 

informanterna. Intervjumaterialet samlades in genom personliga möten med 

informanterna som fick bestämma plats för intervjun. Det har haft till följd att en 

del av intervjuerna ägt rum i informanternas hem, medan andra genomförts på 

informanternas arbetsplatser, eller på café. Intervjuerna var relativt ostrukturerade 

och när informanterna sa något som uppfattades som särskilt intressant för 

studiens syfte ställdes följdfrågor. Intervjuerna varade mellan en och en halv 

timme och upp till tre timmar. Intervjuerna spelades in digitalt. Beroende på att 

informanterna i sina svar ibland associerade till sådant som andra intervjufrågor 

avsåg att täcka in ställdes inte intervjufrågorna i samma ordning. Frågorna var 

relativt öppet formulerade, vilket ibland ledde till mycket långa svar. Efterhand 

som intervjuerna var genomförda påbörjades transkribering till text av forskaren. 

Redan under transkriberingen gjordes markeringar i texten av sådant som 

uppfattats som särskilt intressant i den första genomlyssningen av materialet. 
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4.4.2 Bearbetning av intervjumaterial  

Ansatsen för bearbetningen av intervjumaterialet har skett i två steg. I det 

första steget har en induktiv hermeneutisk tolkningsansats antagits (Polit & Beck, 

2012). Materialet har först lästs som en berättelse som i sin helhet representerar 

informantens erfarenheter. Eftersom det är ett omfattande material har delar som 

inte varit relevanta för studiens syfte sorterats ut. Därefter har meningsbärande 

enheter lyfts ut, kategoriserats och samlats under övergripande teman.  

Utgångspunkten var att finna utsagor som berörde erfarenheter av 

utmattningssyndrom och rehabilitering med existentiell ansats med syftet att kunna 

belysa och besvara forskningsfrågorna.  

Resultatpresentationen innehåller illustrerande citat, förhållandevis många, 

vilket gjorts i syftet att ge läsaren en inblick i informanternas berättelser. Som bilaga 

(bilaga I) finns en översikt som presenterar resultatets teman och kategorier.  

I det andra steget av analysen har en deduktiv hermeneutisk bearbetning av 

materialet gjorts. Intervjumaterialet har i detta steg tolkats utifrån två begrepp, 

Karl Jaspers gränssituation och Aaron Antonovskys känsla av sammanhang. I 

analysen har begreppen fungerat som tolkningsramar för informanternas 

erfarenheter.  

 

4.5 En kvalitativ ram och en hermeneutisk tolkningsansats 

Genom en kvalitativ forskningsmetod försöker man som forskare att finna 

variationer och olika perspektiv på ett fenomen (Polit & Beck, 2012) samt beskriva 

och förstå fenomen (Kvale, 2009). Kvalitativ forskning har som mål att gestalta det 

fenomen som undersöks. Det är människors erfarenheter som står i centrum för 

forskningen (Malterud, 1998).  

Syftet med studien i denna avhandling var att uppnå en djupare förståelse av 

utmattningssyndrom. Metoden som valts för detta har varit kvalitativ metod, med 

syftet att gestalta fenomenet utmattningssyndrom.  

Det hermeneutiska förhållningssättet syftar till att försöka tolka och förstå 

människors upplevelser och erfarenheter. Dessa upplevelser och erfarenheter kan 

enligt hermeneutiken uttryckas och förmedlas genom språket (Patel & Davidson, 

2011). Forskarens uppgift är att försöka tolka och förstå det som informanterna 

uttrycker. Tolkningen av det insamlade materialet sker enligt detta synsätt i en 

process där forskarens och informantens erfarenheter samverkar och leder fram till 

ytterligare förståelse för forskningsobjektet. Det rör sig om en process, som 

egentligen inte har ett givet slutmål (ibid.). 

Utgångspunkten för intervjuerna var ett antal intervjufrågor, men informanten 

hade stort inflytande över vilka frågor som han eller hon ville uppehålla sig vid 

och fördjupa sig i. Fler följdfrågor ställdes kring sådant som informanten själv 

visade intresse och engagemang för att förmedla.  
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Tolkningen utifrån en hermeneutisk ansats kan beskrivas med hjälp av den 

hermeneutiska spiralen. Genom att växla mellan tolkning av de enskilda delarna 

av texten och texten som helhet, försöker man finna en allt djupare förståelse av 

textens mening och innehåll (Kvale, 2009). Denna tolkningsprocess började redan 

när intervjumaterialet transformerades till text, då utsagor som uppfattades som 

särskilt intressanta noterades och markerades. När hela intervjun sedan kunde 

läsas i sin helhet, startade arbetet med att söka efter meningsbärande enheter. 

Dessa, som fick bilda kategorier, kunde sedan åter samlades till en helhet, nu 

under övergripande teman. I steg två av analysen, den deduktiva hermeneutiska 

tolkningen, kunde intervjuinnehållet speglas mot de valda begreppen 

gränssituation och känsla av sammanhang. Därmed fogades den induktiva 

tolkningen samman med den deduktiva tolkningen till en helhet.  

 

4.5.1 Den kvalitativa metodens fördelar 

Den kvalitativa forskningsmetoden som använder intervjuer som 

insamlingsmetod av forskningsmaterial ger informanterna stor möjlighet att 

utveckla sina tankar och delge sina erfarenheter i mötet med forskaren. Mötet med 

informanten och möjligheten att ställa följdfrågor och därmed fördjupa samtalet 

kring det fenomen som ska undersökas ger forskaren en möjlighet att samla in ett 

variationsrikt material att analysera för att söka svar på studiens forskningsfrågor. 

(Kvale, 2009; Patel & Davidson, 2011). 

I en öppen intervju är både informant och forskare subjekt. Intentionen har varit 

att ge informanterna utrymme och möjlighet att vara med och påverka 

intervjusituationen. Inom hälsofrämjande arbete med empowerment som ansats är 

målsättningen att de som berörs av hälsofrämjande insatser får möjlighet att vara 

med och påverka processen (WHO, 1986; Naido & Wills, 2007). Det har också varit 

intentionen med denna studie, att de som berörs av den, vårdtagare och 

vårdgivare, skulle vara med och prägla intervjusituationen. Det har de gjort, till 

exempel när det gäller val av plats för intervjun, men också i hög grad av vilka 

intervjufrågor de har ansett vara relevanta och intressanta för dem, vilket har lett 

till att intervjuerna haft olika tonvikt på olika frågor. En fördel med denna ansats 

för den här studien är att materialet bidrar med det som varit angeläget för 

informanterna. Denna ansats är särskilt motiverad i en studie där syftet är att delge 

vårdtagares erfarenheter och upplevelser och där health promotion och 

empowerment diskuteras.  

 

4.5.2 Validitet  

Begreppet validitet har främst koppling till kvantitativ forskning. I en studie 

med kvalitativ ansats representerar studiens resultat just de människorna i den 

specifika kontexten som undersöks (Kvale, 2009; Patel Davidsson 2011). Den 
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kvalitativa studiens främsta uppgift är att tillhandahålla ny information (ibid.). 

Eftersom all forskning är kontextbunden och mänskliga sammanhang ständigt 

förändras kan inte resultatet av en kvalitativ studie direkt överföras till andra 

sammanhang. Trots det säger den här studiens resultat något mer än något om 

några enskilda individers utsagor om utmattningssyndrom och rehabilitering. 

Individerna är alla del av ett större sammanhang och deras erfarenheter speglar 

därmed delar av svensk vårdkontext. Denna avhandlings studie har beskrivit 

utmattningssyndrom utifrån två perspektiv, vårdtagares och vårdgivares 

erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering, vilket innebär en form av 

triangulering. 

 

 

5 RESULTAT DEL I – VÅRDTAGARNA 

Materialet har tematiserats och presenteras med illustrerande citat. Resultatet 

av intervjuerna med vårdtagarna presenteras här under resultat del I, följt av 

resultatet av intervjuerna med vårdgivarna under resultat del II.  

 

5.1 Erfarenheten av utmattningssyndrom 

 

5.1.1 Ett livsförändrande existentiellt tillstånd 

 

5.1.1.1 Ett gränsland 

Utmattningstillståndet förändrar hela tillvaron. Det är ett tillstånd som försätter 

den drabbade i en existentiellt ny situation. Livet känns inte längre igen. 

 

Det existentiella det handlar ju om, det är ju det, det handlar om [---] den 

[upplevelsen] var, den ÄR existentiell, för det handlar om hela ens 

existens att bli sjuk på det här viset att man plötsligt nästan inte vet om 

man lever eller är död eller var man befinner sig eller, alltså när allting 

löses upp. Man befinner sig i nån slags skuggvärld plötsligt. Det är en 

existentiell sjukdom som kräver bot därefter. B 

 

5.1.1.1.1 En återvändsgränd 

Upplevelsen av att inte ha möjlighet att förändra sin situation beskrivs som att 

ha kommit till en punkt då kontrollen över tillvaron har gått förlorad, en tillvaro 

som upplevs alltmer kaotisk. Efter att ha försökt göra allt som står i ens makt, med 

alla medel som står till buds, kommer en insikt om att man har nått en gräns och 

man ser inte hur man ska ta sig därifrån. Man ser inga utvägar. 
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Jag började tappa kontrollen på mig själv [---]. Nu har jag hamnat vid vägs 

ände liksom, jag är i en återvändsgränd [---] i ett kaos där jag inte visste 

vägen framåt. C 

 

5.1.1.2 Maktlöshet 

En central upplevelse i utmattningsprocessen är oförmåga att ta sig ur sin 

ohållbara livssituation. Det handlar både om att sakna tilltro till att man kan 

förändra sin situation, och en reell erfarenhet av att de försök man gör inte leder 

någonstans. Berättelserna innehåller beskrivningar av att både sakna reella 

resurser för, och tro på, att denna upplevelse och situation ska få något slut. Det 

leder till maktlöshet, en maktlöshet som passiviserar individen. Man upplever sig 

vara i en livssituation som det inte går att ta sig ur. 

 

Jag kände mig så låst, jag kunde inte ta mig någonstans, jag försökte söka 

en annan tjänst, fick inte ens svar va, det var fel ålder, fel yrke, fel allting 

och sen orkade jag ju inte, det tog så hårt liksom allting, så jag kände att 

jag var alldeles förlamad och jag kände att jag är bakbunden och ofri och 

fullständigt utan möjlighet att påverka min situation. Jag var halvgammal 

och liksom allting fel och det var verkligen en resa till helvetet. [Jag kände 

att] ’jag kommer inte att klara det här, och var är den där kragen jag ska ta 

mig i? Den finns inte - nån har snott min verktygslåda!’ B 
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Källa: M. Vårdtagare.  

 

Illustration 2: ”Livets väv – när inslagen inte stämmer överens med resultatet.” 

Teckningen illustrerar upplevelsen av de resultatlösa försöken att förändra livet till 

det bättre. Det skapar upplevelsen av en oförmåga att förändra sin tillvaro. 

5.1.1.3 De existentiella frågorna  

Existentiella frågor blir en följeslagare i utmattningsprocessen. Frågorna om 

varför man finns till, vem man är, vad som är meningsfullt och varför livet 

utvecklat sig som det gjort är exempel på existentiella frågor som aktualiseras när 

livet förändras. Meningsfrågan är central i utmattningsprocessen.  

 

5.1.1.3.1 Förlorad mening 

Förlorad arbetsförmåga innebär en stor förlust, inte bara av ett socialt 

sammanhang, utan också förlust av en plattform för förverkligande av ideal och 

värderingar. Frågan hur en förlorad mening ska återfinnas eller kunna återskapas 

är central i den livsinventering som vårdtagarna gör när sammanhang som 

tidigare varit meningsfulla går förlorade. 

 

Hur tar jag mig vidare, hur upplever jag, hur hittar jag nånting som är 

meningsfullt igen? Jag tror att man kanske, jag tror att jag upplevde en 
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mening när jag arbetade. Men den här akuta känslan av, alltså att inte ha 

någon stark mening den tror jag är kopplad till att inte jobba. C 

 

 

 

 
 

Källa: M. Vårdtagare.  

 

Illustration 3: ”Yrkesbegravning”.  

Teckningen illustrerar förlusten av möjligheten att arbeta, som också för med sig 

en förlust av meningsgivande sammanhang. Att förlora sin yrkesidentitet skapar 

en sorg hos den som inte längre orkar eller kan återgå till sitt arbete.  

 

5.1.1.3.2 Existensen 

Människans frågor om varför hon är här, vem hon är och hur hon ska förhålla 

sig till tillvaron är också existentiella frågor som aktualiseras i samband med att 

livet förändras. Det handlar om varandet i världen, själva existensens mening. 

 

Själva den här existentiella dimensionen då om vi ska kalla den det, den har 

egentligen bara med en inre, det är en inre upplevelse, en känslomässig 

framför allt. [---] då tänker inte jag på varandet som fysisk person när jag 

pratar om existentiella frågor utan jag pratar om varandet, precis som jag 
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pratade om varelsen inne i mig, alltså som är mitt medvetande, min själ 

eller hur man vill prata om den. Men som handlar om känslor men framför 

allt om min, om varför jag är här och vem jag är och varför, och hur jag 

förhåller mig till, till allt annat, hur man nu ser på det… B 

 

5.1.1.3.3 Livsval 

Frågor om olika livsval upplevs också som angelägna att ställa sig och söka svar på 

när livet inte utvecklat sig som man hade önskat.  

 

[---] hur blev mitt liv som det blev? Och det blev inte som jag hade tänkt 

mig när jag var ung och idealist och det blev inte heller som jag hade 

hoppats och ville när jag var aktiv i jobbet, vad blev det av det egentligen? C 

 

5.1.1.4 Behov av reflektion 

Brist på tid för reflektion över de existentiella frågorna beskrivs som något som 

gör att man inte får den påfyllning av resurser som behövs för att klara av livets 

motgångar. Ett arbete som inte längre upplevs meningsfyllt blir det allt svårare att 

finna motivation för.  

 

[Jag] precis som alla andra klättrade på karriärstegen och alltid liksom i full 

gång och jobbade hur mycket som helst, så trängdes ju dom där 

[existentiella] frågorna tillbaka, man har aldrig tid, aldrig tid att tänka. Så att 

jag tror att mycket av min, orsakerna till att jag till slut tog slut det var just 

att jag aldrig fick den sortens påfyllning. Jag gav mig eller fick, jag tog mig 

aldrig den, jag hade inte tid. S 

 

 

5.1.2 Behov att förstå och att bli förstådd 

 

5.1.2.1 Hjälp att lägga pusslet 

Det är angeläget att försöka få ihop alla delar i det som tillsammans bidragit till 

livssituationen, att förstå hur livet blev som det blev. Det upplevs som svårt att få 

ihop bilden och det blir viktigt att få hjälp av någon som kan bidra med överblick i 

det arbetet.  

 

Jag drömde om att få komma till ett ställe där det fanns, där man tog ett 

helhetsgrepp på personen och det är fortfarande vad jag längtar efter. 

Samordning och helhetssyn med alla bitarna inklusive de existentiella. Jag 

tror att med liksom, rätt, rätt insats, i form av team som tittar på hela 
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människan och försöker hjälpa henne att lägga pusslet istället för att man 

måste göra det själv. C 

 

5.1.2.2 En kamp  

Till mötet med sjukvården bär vårdtagarna förhoppningar om att få hjälp att 

förstå sin situation och att mötas med förståelse eftersom de har stort behov att 

förstå vad som händer i deras liv. Att i den situationen inte mötas med förståelse 

och respekt skapar förvirring kring den egna upplevelsen och upplevelser av 

hopplöshet och tvivel på att det finns någon hjälp att få. 

 

Jag går [till husläkaren] och berättar hur dåligt jag mår, att jag inte kan, att 

jag inte fungerar. Hon tar några prover och när dom är bra och jag säger, ’ja 

men jag mår, jag, jag klarar inte tillvaron’, så säger hon bara ’nänä, du mår 

bra’ ungefär. Jag hamnar hela tiden i att jag tvivlar på mig själv. Det måste 

ju vara jag som är, är jag hypokondrisk eller inbillar jag mig eller så där fast 

jag vet att jag inte gör det. [---] Alltså det är ju så att jag inte vill gå till 

läkare, för du vet man känner sig ju som en sån här sveda-bränn-värk-

kärring [---]. Går man till husläkaren så går man bara därifrån och är knäckt 

efter den upplevelsen. Alltså det har varit en ständig kamp och där man 

hela tiden känner att det måste väl vara mig det är fel på. C  

 

Att inte mötas med förståelse skapar en upplevelse av att det saknas kompetens 

och en beredskap för hur den situation man befinner sig i ska hanteras. Vårdmöten 

och insatser för bedömning av ens situation ter sig obegripliga.  

 

Jag hade ju liksom deltagit och gått på Previa och dillat med massa 

människor och blivit skickad till arbetsterapeut och fått dammsuga och 

tvätta golv och sånt där och jag har snällt gått med på allting [---]. Jag 

diskade en disk som var nersprutad med ketchup och sen så svabbade jag 

ett golv och då sa hon så här att ’jag kan se på dig att du är stressad’ sa hon 

’jaså’ sa ja (skratt) ’det hade jag kunnat tala om ändå.’ [---] Vad blev 

resultatet av det? Ingenting. Och då tänker jag så här, när man blir 

behandlad så, så förstår man faktiskt ingenting. Jag ville få en läkarkontakt, 

jag ville ha en psykiatrisk kontakt, en konsultation, men jag fick inte 

komma in för jag var ju inte psykiskt sjuk, trodde dom i alla fall, en 

solbränd, ung överläkare och jag blev bara avfärdad så där, och då fick jag 

gå till en kurator [---] det är väldigt dåligt med resurser, det finns inget 

program, det finns ingen som vet vad dom ska göra, hur dom ska hantera 

det. B 
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Ja och jag är ju ingen deprimerad person men däremot så kan man ju, man 

kan ju bli nerslagen och ledsen och inåtvänd därför att man upplever att 

samhället förstår inte oss. Man blir inte sedd som den man är och i vilken 

situation man är, eller trodd, man blir inte trodd alltså. Och det kan man ju 

bli deprimerad utav. Nä, det, och jag tror att det att inte bli trodd, det är 

nog, där går gränsen. Blir du inte trodd så, vad gör man då? C.W 

 

 

 
Källa: M. Vårdtagare. 

 

Illustration 4: ”Att inte bli sedd.”  

Teckningen illustrerar upplevelsen av att inte mötas som ett subjekt, som en 

människa, i vården. Upplevelsen av att vårdgivaren inte lyssnar, inte möter 

människan som en individ, gör att hon inte känner sig sedd och delaktig i 

vårdmötet. Det leder till känslor av hopplöshet.  

 

 

5.1.3 Det individualiserade samhället  

Vårdtagarna menar att det i samhället finns en allmän upplevelse av 

meningslöshet som bidrar till ohälsa. Det behövs, menar de, gemensamma mål och 

en mening att sträva mot som samhällsgemenskap för att människor ska må bra. 
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Människor saknar en gemensam djupare mening och det innebär att människor 

saknar en viktig resurs och drivkraft i livet.  

 

5.1.3.1 Existentiell tomhet 

Det finns en meningsproblematik i samhället menar vårdtagarna som beror på 

att människor inte har några gemensamma mål. Det skapar en tomhet som 

människor försöker hantera, som visar sig när livet drabbar med motgång. Då 

saknas resurser och verktyg att hantera den existentiella problematiken. 

 

Det är ju just det som är kärnfrågan, det är väldigt många människor idag, 

även om man inte är, liksom kan sätta ord på det alltid, det är just den 

frågan, vad är meningen med det här egentligen? Och vi lever i en, ett 

samhälle där allt snurrar bara fortare och fortare och det krävs mer och mer 

av oss prestationsmässigt och vi slits liksom och för att orka med det så 

måste man kunna känna att det finns någon mening med att jag håller på så 

här eller att jag lever i det här samhället, att vi gör någonting tillsammans, 

så att huvudfrågan är ju tror jag ändå existentiell. Alltså det är det som är 

det stora problemet, [---] känslan av meningslöshet. Och jag tror man skulle 

klara det på ett annat sätt om man hade den stabiliteten eller man hade… 

känslan av meningen då att det var fyllt, jag gör det här för att det finns en 

mening med att vi bygger ett samhälle tillsammans eller vi gör alla dom här 

sakerna ihop eller vad det nu är för nånting liksom det. Men det är ju tomt 

för väldigt många människor alltså, man fyller det med allt möjligt liksom, 

hålet. För att slippa tänka och känna och när man då inte orkar längre så att 

allting rasar runtomkring en och det blir, hålet blir verkligen ekande tomt 

plötsligt ja då står man där, vad ska man göra då? Då har man inga verktyg. 

S 

 

I Sverige är vi så otroligt främmande för det här. Vi har ju ingen gemenskap 

på samma sätt som andra länder har. C.W 

 

5.1.3.2 En fråga om människosyn 

Vårdtagarna menar att människor i det svenska samhället värderas efter 

prestation och hur mycket de bidrar till samhällsekonomin i form av arbetskraft. 

Det är arbete och ekonomi som utgör meningen i samhället enligt dem.  

 

Det handlar om människosyn framför allt. Det har blivit rätt kallt idag och 

jag menar alla talar ju om den här nya individualismen och egoismen och 

den är ju de facto, den här ju här, det är ju så. Man ska ta, man ska jobba och 
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göra rätt för sig och det är det, det är ditt mål eller det är din mening, att du 

ska jobba, särskilt idag och i Sverige så är det ju så. C 

 

Vårdtagarna anser att frågor om människors värde och behov behöver diskuteras 

som en fråga för samhället att ta större ansvar för, istället för att som nu lägga 

ansvar för stressrelaterad sjukdom på individen.  

 

Om samhället inte tar dom här frågorna på allvar så alltså, det kommer ju 

inte bli färre människor som hamnar i det här, det tror jag inte. Det 

förändrar människosynen också, det förändrar ju, eroderar bort liksom 

medkänsla och empati och så. Man har bara tid liksom att tänka på att 

samhällskroppen ska växa till liksom ekonomiskt och att det ska vara 

effektivt och så vidare liksom än att det är människor som det handlar om 

liksom, det är… dom går ju sönder på vägen va. [---] Allting handlar ju om 

en slags dialektik, att vi hela tiden interagerar, samhället måste också 

förändras, inte bara dom här människorna. S 

 

5.1.3.3 Existentiell friskvård  

Det existentiella perspektivet är inte viktigt enbart för individen, utan bidrar 

också till att skapa ett hälsosamt samhälle. Därför är det betydelsefullt, för hela 

samhället, att dess invånare får möjlighet att investera i det som bidrar till hälsans 

existentiella dimension. 

 

Ja [att få bearbeta existentiella frågor] det betyder allt, det betyder allt inte 

bara för den människan utan för hela hennes omgivning i hennes yrkesliv 

och i förlängningen i samhället också. För vi är inga isolerade öar. Vi 

sprider ju ringar omkring oss hela tiden. Så det betyder allt att man får göra 

det och det skulle på nåt vis, det skulle finnas, precis som att vi får en 

timmes träning i veckan på jobbet så skulle man få ett antal timmar i veckan 

för att bygga upp själen också, hålla sig frisk i själen. S 

 

5.2 Rehabilitering med existentiell ansats  

 

5.2.1 Förutsättningar 

För att det ska vara möjligt att ta sig an existentiellt perspektiv i en 

rehabilitering krävs ett antal förutsättningar. Det är ett djupgående och krävande 

arbete. 
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5.2.1.1 Tillit 

En förutsättning för att kunna dela existentiella frågor är att uppleva trygghet, 

att känna tillit till att det man berättar tas väl emot. Det måste skapas ett förtroende 

för att det ska bli möjligt att dela de innersta tankarna och känslorna. 

 

Dom här liksom djupa, inåtvända men också, liksom nån form av 

insiktsfulla diskussionerna, dom kan man inte ha med vem som helst, det 

handlar om tillit väldigt mycket och det handlar om ja öppenhet, 

förtroende.… B 

 

 
 

Källa: M. Vårdtagare. 

 

Illustration 5: ”Att bli bekräftad. ” 

Teckningen illustrerar upplevelsen av att bli mött som ett subjekt, sedd och 

bekräftad. Det kan skapa hopp och framtidstro. 

 

5.2.1.2 Öppenhet hos vårdgivaren 

En förutsättning för att kunna dela den existentiella erfarenheten är att den går 

att kommunicera, vilket inte alltid upplevs som enkelt. En öppen attityd hos 

vårdgivaren bidrar till att frågorna och upplevelserna kan delas. 
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Det är svårt att sätta ord på de här sakerna också. Men här var väldigt öppet 

och fördomsfritt och lyssnande, och det var väldigt, jag tror att det var en 

oerhört väsentlig bit i min rehab. B 

 

5.2.1.3 Tillgång till ett språk 

Det som inte går att uttrycka i ord, kan delas via andra kanaler. Ibland är det 

nödvändigt att alternativa metoder kan användas att för att det ska bli möjligt att 

kommunicera. Den existentiella upplevelsen beskrivs som svår, ibland nästan 

omöjlig att lyfta fram i ljuset och dela med någon annan. 

 

Det handlar nog om att få ett språk. Det är också en del av att jag tänker 

liksom det här när man hamnar i den här sitsen, att använda olika metoder, 

olika sätt att uttrycka sig. Jag gick in i ett jättesvårt område i mitt eget liv 

också som - jag kunde inte prata om det - så jag ritade och terapeuten 

kommunicerade via bilderna med mig. [---] Jag var färdig att ge upp många 

gånger. Jag vet inte hur det gick till, att terapeuten fick ur mig liksom allt 

han fick ur mig va, men han gjorde det. M 

 

Den existentiella upplevelsen beskrivs främst som en inre känslomässig 

upplevelse, som är möjlig att kommunicera om förutsättningarna finns.  

 

[---] det är också en ordlös kommunikation och där jag tänker då att bild 

och musik och sånt här faktiskt hjälper till, och blir ett redskap. För det 

hände, det hände nånting. Jag upptäckte plötsligt när jag gjorde mina 

bilder, [---] plötsligt så är det att uttrycka en känsla, att man förmedlar den 

känslan direkt inifrån och det är också existentiellt .[---] det är nånstans den 

ordlösa kommunikationen… ja den är inte ordlös heller men den är, den är 

inifrån och det verkar, det är väl det ordet existentiell är, det handlar om 

varelsen på nåt sätt, och den varelsen den är exakt och den kommunicerar 

med andra varelser så att säga och då talar vi inte intellekt. B  
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Källa: M. Vårdtagare. 

 

Illustration 6: ”Att dela erfarenheter.” 

Teckningen illustrerar upplevelsen av att mötas, vara tillsammans och få dela 

erfarenheter. Det är betydelsefullt i en livssituation där ensamhet och utsatthet 

präglar livsupplevelsen.  

 

5.2.1.4 Tydlighet 

Det beskrivs som viktigt med tydlighet från vårdgivarna kring vad existentiellt 

och andligt perspektiv ska innebära i en rehabilitering, vad syftet är med 

perspektivet, och vilka frågor det ska behandla.  

 

[Att] tydliggöra på vilket sätt liksom, vad vill vi med det här, vad menar vi 

med existentiella frågor, [---] handlar det här om alltså rent existentiella 

frågor, meningen med livet och så vidare eller handlar det om andliga 

frågor, alltså att man kommer in på Gud va.. [---] Vad är meningen med 

mitt liv liksom eller finns det någon annan dimension jag kan hämta kraft 

ur? [---] Ska man ha en heltäckande [rehabilitering], då ska man ha med den 

dimensionen [den andliga] för jag tror det flesta andra som varit där och har 

valsat runt i sjukvården och prövat både det ena och det andra och kanske 

gått hos psykologer och annat och jobbat i alla fall en del med det här men 
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inte med den här dimensionen, det kanske var det som saknades i mångas 

liv. S 

 

5.2.1.5 Öppenhet och motivation hos vårdtagaren 

Öppenhet och intresse för det existentiella perspektivet är nödvändigt hos 

vårdtagaren för att perspektivet ska kunna ta plats i en rehabilitering. Det är 

tillsammans med andra människor som är motiverade att dela det existentiella 

perspektivet som det är möjligt att göra det.  

 

[…] det väsentliga är att man har öppnat sig, att man är öppen för andra 

människor och att man är äkta, för den här typen av diskussion, det behövs 

ju bara en person som tycker det är nonsens, ’det här ger mig ingenting, det 

här är bara flum’ eller nånting sånt där. Men jag tror att man måste ha 

kommit till någon form av… vad ska jag säga, man måste ha 

vandrarkängorna på sig, vara beredd att gå. B 

 

Om vårdtagaren är intresserad av ett andligt och religiöst perspektiv, kan även 

det inkluderas i rehabiliteringen.  

 

Och då ska man välja människor som är öppna för det, alltså att pröva att 

föra in den andliga delen i det, då kan man jobba mer, då kan man jobba 

mer tydligt med det. S 

 

Att öppna för andlighet beskrivs både som något som går att upptäcka, eller 

kanske återupptäcka hos sig själv.  

 

Jag har upplevt det här några gånger tidigare i mitt liv [---]  där jag framför 

allt har varit i naturen eller på ställen där jag varit lite isolerad och fått gå 

ner i varv och varit trygg. Där man plötsligt börjar ja, öppnar sinnena, man 

får andra sinnen, man använder alla dom sinnen man har, för vi har ju dom 

vi känner till liksom, lukt och smak och hörsel och syn och så va, och 

känsel. Men det är som att alla dom är vidöppna plus några till. Jag vet inte 

om man har tentaklerna ute, men alltså man blir väldigt mottaglig för 

allting. Och allting talar väldigt högt upplevde jag också. Så att man hör 

saker, ser saker, förnimmer saker. [---] man kan i naturen känna det att jag 

är ett med nånting som är större än jag. B 

 

5.2.1.6 Att anta utmaningen 

Det beskrivs som en utmaning att ge sig in i samtal om den inre upplevelse 

som utmattningen innebär. Att våga uttrycka det man känner och upplever 
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kräver mod eftersom det upplevs som att det inte går att veta vad detta kan leda 

fram till.  

Jag blev utmanad där att sätta ord på det jag kände, på det jag tänkte och 

det var väldigt starkt. Och det har givetvis att göra med att här kunde man, 

och så, och det handlar ju om vad man känner för trygghet. Men jag slängde 

mig ganska snabbt ut i det här, för att jag kände att jag är inte här för att 

kokettera utan jag är här för att jag vill få saker att hända, så att det var väl 

lite som att hoppa fallskärm inbillar jag mig. B 

 

5.2.1.7 Att kunna härbärgera 

Att ta sig an att arbeta med ett existentiellt perspektiv på en svår livssituation 

kan vara krävande och tungt. Att själv stå i en existentiellt omtumlande 

livssituation och samtidigt ta in andras existentiella lidande kan upplevas som 

alltför tungt att hantera. Det kräver möjlighet att kunna härbärgera alla känslor 

som uppstår. Det kan bli för mycket för en människa som är skör och utmattad. 

Det kräver en hållande miljö. 

 

Vi hade så djupgående trauman många av oss alltså. Och det är inte lätt att 

ta upp alltid [---] och jag orkade liksom inte. Jag kunde inte tänka när alla 

hade pratat så mycket, min hjärna funkade inte. [---]. Meditation [---] satte 

ju också i gång mycket inom oss. Och du vet att stå, att se dom andra stå 

där och berätta att här är jag och jag är i panik helt enkelt och att ta in dom 

andras bilder. Mycket tungt, och vad skulle man göra av det sen? C.W 

 

5.3 Vägen vidare 

 

5.3.1 Vägen till läkning  

 

5.3.1.1 Självkännedom  

Att få möjligheten att reflektera över sig själv är ett sätt att lära känna sig själv 

och att därmed kunna göra mera medvetna val. Reflektionen kan leda till 

utveckling och växande och därmed innebära att man kan komma vidare i livet.  

 

För det första så tror ju jag alltid att man kan bara växa av att se sig själv [---

] även dom mindre charmerande bitarna så att säga, eller kanske framför 

allt dom, att lära sig hantera att man inte kan göra nånting åt nånting som 

man inte ser själv. Och om jag går just till människor med den här 

diagnosen samma som jag då, så tror jag ju att det är den enda vägen till 

läkning att man synar sina svagheter och sina styrkor och, alltså insikten i 
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sig är viktig, om både styrkor och begränsningar, och gör att man faktiskt 

kan välja vettigare vägar. B 

 

Att försöka utforska den existentiella dimensionen med öppenhet möjliggör för 

att lära känna sig själv, och kontakten med sitt inre jag kan bli en upptäckt, och en 

tillgång.  

Men alltså om man ger sig in i det här och låter sig, då är det som att man 

frigör nån - att man inte är låst vid konventioner eller vid förutfattade 

meningar eller principer eller nånting - utan liksom anden blir fri på nåt 

sätt. Om jag med ande då menar liksom det mitt jag, mitt, mitt innersta jag. 

Det här som kanske kämpar hela livet med att ta reda på vem jag är. Och 

eftersom jag nu, jag säger att jag inte är… jag säger inte att jag inte är 

religiös för egentligen kanske jag är det, och det var också nånting som jag 

såg där att jag, om man ska klassa sig själv som person vad man har för 

socialt sätt och så tänkte jag ”andlig, äsch det är inte så mycket”, men sen 

inser jag… att det är kanske det jag är egentligen. I mycket högre grad än 

vad jag faktiskt själv har begripit och att jag, jag… jag är intresserad av de 

här frågorna och har alltid varit egentligen. B 

 

5.3.1.2 Insikt  

Den existentiella bearbetningen beskrivs som något som kan ge djupare insikter 

om sig själv, vad som är ens drivkrafter och vad man upplever som motiverande i 

sin tillvaro. Det kan skapa förutsättningar för att göra nödvändiga förändringar i 

tillvaron som kan främja hälsan. 

 

Jag har gått på alla typer av kroppsterapier också och behandlingar, 

kroppskännedom och det här va. Och det är ju också bra, det finns ju, jag 

tror man kan få en andlig dimension i det med, men det känns som att det 

är mer mekaniskt, det är liksom som det här att byta proppar i elskåpet eller 

nånting [---] Och det kan man också behöva men, om inte proppen ska gå 

igen så tror jag att man behöver förstå hur strömmen kommer in i 

ledningen, eller hur strömmen går i ledningen. [---] en del insikter hade jag 

förvärvat innan men alltså det var väldigt många gånger som jag fick upp 

nån sån här smärtsam knockoutupplevelse va att – ’Gud! Det är det här, det 

här är det va, det här!’, ja att bitarna föll på plats. B 

 

5.3.1.3 Mötet som en väg till sig själv 

I mötet mellan människor finns möjligheten att få insikter om sig själv som man 

tidigare inte fått syn på. Mötet med en annan människa blir samtidigt en väg till 

sig själv. 
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Jag [---] är  övertygad om att vi alla har en existentiell kärna, och sen har vi, 

om vi ser den eller, men det kan ta sig så olika uttryck. Man behöver inte 

ens vara medveten om att man har det eller kan sätta ord på det. Jag tror ju 

att vi mår bra när vi kan prata… med varandra, till varandra… och mötas 

liksom i det här. Och det, jag tror ju att möten är existentiellt. [---] det 

händer nånting mellan människor som man inte kan förklara. [---] för mig 

så uppstår det tankar eller känslor som jag kanske inte riktigt haft reda på 

förr som kanske finns där hela tiden men det är som att jag får insikter, och 

det är väl också det som är terapi. B 

 

5.3.1.4 Att välja annorlunda 

Möjligheten att stanna upp och reflektera över de existentiella frågorna gör det 

möjligt att stärkas i vetskapen om vad som är viktigt. Erfarenheten och insikterna 

som reflektionen gett förstärker viljan att försöka att leva efter sina ideal och 

värderingar i högre grad än tidigare. Det är inte enkelt att göra annorlunda val i 

praktiken, men viljan finns, och framför allt är medvetenheten om vad man 

värderar och upplever meningsfullt viktig.  

 

Ja [den existentiella bearbetningen] den var ju allt, jag hade inte varit där 

jag är i dag om jag inte hade gått igenom den processen, det hade jag inte. 

Jag sa upp mig [---]. Ja tidigare var det ju jätteviktigt att vara bäst och göra 

perfekta jobb och på nåt vis skaffa sig en position [---], var det väl mycket 

det liksom om jag ska vara ärlig. Jag satte ju ribban väldigt högt och jag 

gör det fortfarande men inte på samma sätt, nu är inte det lika viktigt 

längre faktiskt, det är… jag har ju sett… jag skulle aldrig vilja vara utan 

det här liksom och lever hellre så här lite halvfattigt, och har tid liksom att 

sitta så här eller gå på stranden och läsa det jag behöver läsa liksom, det är 

ett privilegium. Nej det var ju en sån resa så att det, jag skulle inte vilja 

vara utan den idag faktiskt, om jag säger så för den ledde till att jag klev 

av liksom, klev av karusellen. [---] jag hade verktygen och jag hade, jag 

visste vad jag skulle söka. [---] Så att det går ju inte att överföra på någon 

annan antagligen men jag kan säga att för min del så har det ju inneburit 

en större livskvalité. S 

 

Jag har en insikt idag som jag inte har haft tidigare. Men det är inte helt 

lätt att leva efter dom insikterna för att verkligheten ser inte ut så. Jag tror 

att jag visste vad som var viktig för mig men jag har möjligen lärt mig att 

kanske försöka realisera det. [---] det tror jag väl också många människor 

också vet vad som är viktigt, sen kan man blanda bort dom korten, men [-

--] det känns ganska bra att veta vad jag står för, vad jag har för 
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värderingar och att jag kan stå för det ’sade hon surt utan pengar’ 

[skrattar] [---] Jo men jag har nog också kanske blivit mera fokuserad på 

att försöka göra det som är viktigt. [---]. Det är några saker, jag är mera 

selektiv. B 

 

5.3.1.5 Att lämna 

Bearbetningen av de existentiella frågorna och den existentiella erfarenheten 

kan utgöra en plattform för en förändring. Djupgående och livslånga mönster som 

tidigare inte gått att se och förstå eller ens beröra, kan lyftas fram i ljuset och 

tydliggöras. Att lämna det gamla bakom sig möjliggör för en ny start på vägen 

vidare. 

Jag har gjort så att jag har bränt mina bilder som jag liksom inte har velat ha 

kvar eller att man ska se så där, så då ville jag att vi skulle göra det nere vid 

stranden. Att liksom lämna det där, att inte ta med det hem. M 

 

 
Källa: M. Vårdtagare. 

 

Illustration 7: ”Det finns en utväg”.  

Teckningen illustrerar upplevelsen av att återvändsgränden, det låsta läget, byts ut 

mot en öppning med en möjlighet till förändring. 
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RESULTAT DEL II – VÅRDGIVARNA 

Under detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna med vårdgivarna.  

 

5.4 Förståelse av utmattningssyndrom  

5.4.1 En existentiell utmaning 

 

5.4.1.1 Att nå hållbarhetens gräns 

Vårdgivarnas erfarenhet är att utmattning är ett tillstånd som signalerar att 

människan inte lever sitt liv på ett hållbart sätt. Hon har nått en punkt då hennes 

kropp, psyke och själ på olika sätt uttrycker att hon resursmässigt har överskridit 

sina gränser. Erfarenheten är också att det verkar vara svårt för den som drabbas 

att inse och acceptera att det finns en gräns för hennes förmåga. Därför fortsätter 

individen ofta med detta ohållbara levnadssätt tills kroppen på något sätt definitivt 

sätter stopp. 

 

Utbrändhet och utmattning och sånt handlar på nåt sätt om att det är själen 

som signalerar att ’jag kan inte fortsätta på det här viset, det är någonting 

som inte stämmer i balansen i hur jag lever mitt liv och hur jag ser på mig 

själv’ och sånt. Och det tänker jag liksom är väldigt nära existentiella frågor. 

H 

 

Att det finns en gräns för vad kroppen och psyket klarar av blir så påtagligt att 

det inte går att bortse från. Plötsligt är individen inte längre förmögen att 

upprätthålla sina roller i yrkeslivet eller familjelivet. Det är inte enbart kroppen och 

psyket som påverkas av obalansen i livsföringen. Det finns även en existentiell 

dimension i utmattningen som den drabbade kan ha svårt att uttrycka. Den 

dimensionen är inte lika påtaglig utåt sett som den fysiska eller psykiska gränsen, 

men kan vara minst lika konkret för den drabbade. Utmattningen blir ett uttryck 

för att människans liv håller på att gå förlorat.  

 

Det berättar någonting om människan. Och att, att det försöker säga 

någonting som inte går att säga spontant på nåt sätt. Och då är väl, då ligger 

det nära till hands att tänka att utmattningsdepressionen, alltså rubriken på 

nåt sätt är att ’jag avgår som människa.’ K 

 

5.4.1.1.1 En sorgereaktion 

Utmattning innebär en levd erfarenhet, en insikt om de begränsningar man har 

som människa. Att komma till den punkten där människan inser sin gräns, att 

orken inte räcker till trots alla hennes ansträngningar kan leda till sorg. Det 
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upplevs som en förlust att inse att man inte kan göra allt som man vill och kämpat 

för. Sorgen kan ha flera dimensioner, den kan gälla det personliga livet, men kan 

också relateras till det sammanhang människan lever i. Sorgen betraktas som en 

naturlig följd av insikten att något gått förlorat.  

 

Och jag tror mycket av utbrändhet är ju också sorg. Sorg över egna 

begränsningar, över hur det ser ut i samhället, framtidsperspektiv. H 

 

5.4.1.2 Förlorad mening 

Förlusten av upplevelsen av mening utgör ofta en avgörande och utlösande 

faktor för det akuta insjuknandet. Meningsförlusten är inte sällan knuten till 

relationer eller situationer på arbetsplatsen som innebär mobbning eller utfrysning.  

 

Jag började ifrågasätta dom här förklaringsmodellerna för utbrändhet att 

det är ofta att man tänker sig att det är stress, [---] att man inte har haft 

kontroll över sin arbetssituation eller man har haft för mycket att göra eller 

man har inte fått belöning för det man gör. Och det kan ju alltid ligga en hel 

del i det, men jag tyckte inte, det räckte inte för att förklara varför 

människor sjönk så djupt in i en sån här depression och ofta med väldigt 

kraftfulla somatiska komplikationer också. Och då tyckte jag när jag började 

lyssna efter det då, för jag träffade många patienter [---] då blev det mer och 

mer uppenbart för mig att det är…alltså jag tyckte kärnan var att vad dom 

hade upplevt det var en väldigt, en stark förlust. Och framför allt en förlust 

över upplevelsen av meningsfullhet. […] Och, det tycket jag gav ett mycket 

större förklaringsvärde, jag kunde plötsligt se dom här mönstren hos 

patienterna, att någonting hade hänt, dels som hade kränkt förstås, men just 

den här centrala betydelsen av att känna att det man gör är meningsfullt, att 

det är det som ger arbetstillfredsställelse och det är det som håller en frisk 

så att säga i viss mening. Så att man tänker att det är en viktig orsak till 

varför människor blir utmattade – då måste man ju börja arbeta med, vad är 

som ger, hitta nya meningar med livet, så att säga. C.S 

 

Att uppleva att det man arbetat för och trott på inte värderas, leder till en 

känsla av meningslöshet. Det skapar förvirring och vilsenhet.  

 

Och då kommer den här meningsproblematiken upp och då kanske det 

redan är tappat, greppet så att säga. Och då kommer det upp som… som 

en, ja nånting som blir centralt och får jag inte hjälp med det så blir jag ännu 

mer, mera lost i tillvaron. C.S 
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5.4.1.3 Att uppleva sig tillintetgjord 

När något inträffar som gör att människan drabbas av en plötslig insikt om att 

hennes ansträngningar inte värderas, att hon upplever sig själv och det hon arbetat 

för som oviktigt, kan hon uppleva sig tillintetgjord. Hon kan uppleva sig utnyttjad 

eller lurad och en stark känsla av besvikelse eller desillusionering uppstår.  

 

[Utmattning utvecklas inte] enligt min erfarenhet så ofta av att man har 

jobbat så himla mycket utan att man har fått nåt besked som antyder att det 

man har gjort har inte varit så viktigt eller att man kanske inte behövs. Och 

att man plötsligt inser ”futtiliteten” i det man gjort eller att man, man är 

utanför. Man har ingen tillhörighet längre å då faller ja, och då händer det 

här på nåt vis. Men det finns nog inga enkla förklaringar men… … men jag 

tycker inte jag har sett så många som har blivit utbrända bara för att dom 

har jobbat för mycket. Utan det är att dom har jobbat för mycket plus att 

någonting annat händer så att säga. Jag har svårt att tro att, ja att man… 

man blir utbränd av bara av det skälet att man jobbar för mycket, jag tror 

faktiskt inte det, utan att det är kopplat till just nånting, desillusionering 

eller, och då blir det ju ’har jag gett sexton timmar om dan av mitt liv till 

nånting som visar sig, ja jag har blivit lurad eller manipulerad eller 

utnyttjad’. C.S 

 

5.4.1.4 Att uppleva existentiell sårbarhet 

När en människa upplever sig förlora tillhörighet och mening inträder en 

upplevelse av utsatthet, utanförskap, och en känsla av att vara utan sammanhang i 

en existentiell mening. Denna starka existentiella erfarenhet kan vara så drabbande 

att den är svår att formulera verbalt. Upplevelsen skapar ett stort behov av hjälp 

och lindring, och manifesteras genom kropp och psyke i ett rop på hjälp. 

 

Som jag tolkar det, den där utsattheten den, den har man ju inte riktigt 

ord för själv för man har inte det språket och då tror jag vad som händer 

då är att man blir, man får panikångest eller blir, faller djupare in i en 

depression och man signalerar till omvärlden att jag får inte det jag 

behöver och då… visar man de symtom som känns igen. Även om de inte 

sa det i de termerna att jag längtar efter att förstå min existentiella 

utsatthet eller nåt sånt där, men dom gav uttryck för det. Så signalerade 

de med hela sin kropp så att säga att de var utsatta och utan sammanhang, 

nånting sånt. Och då tänker jag inte bara ett socialt och psykologiskt 

behov utan att det verkligen var på en helt annan nivå. C.S 
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5.4.1.5 Att vara dränerad på liv 

Vårdgivarnas erfarenhet är att den utmattade upplever sig vara på 

gränsområdet mellan liv och död, rentav att vara livlös.  

 

Rent fysiskt så kan det ju också bli en sån känsla av förstumning eller 

uttorkning och som jag tänker är en existentiell fråga, alltså att man inte 

känner sig levande. Och det ligger på en implicit nivå – kropp och ordlöst. 

Att man inte känner sig som att man är en levande människa riktigt. Behov 

av att, att känna bättre, kunna känna sig levande till exempel, att det är rätt 

så vanligt att man känner sig… inte död men alltså förstelnad eller 

förtorkad eller dränerad, eller å ena sidan hudlös eller som att allting känns 

hela tiden alldeles för mycket. K 

 

5.4.1.6 Ljus på existentiella frågor 

Följderna av utmattningssyndrom är så livsomfattande och utmanande att den 

drabbade ifrågasätter och omvärderar hela sin livssituation. Frågor om identitet, 

värde och mening blir framträdande. 

 

5.4.1.6.1 Identitet, värde och mening 

Den existentiella erfarenhet som utmattningen innebär skapar frågor kring den 

egna existensen. Vem är man förutom sin yrkesidentitet, och vem är man när man 

inte kan prestera? Vad är egentligen värdefullt i livet? När allting upplevs förlorat, 

vad kan motivera till att inte ge upp? 

 

Alltså utmattningssyndrom – själva den livssituationen är ju en existentiell 

utmaning när man inte fungerar som man brukar. Alltså som en person 

uttryckte det, ’Vem är jag när jag inte orkar?’ Man ställer såna frågor, ’Vad 

gör livet värt att leva och vad är mitt värde?’. H 

 

Det finns en existentiell dimension, ett existentiellt lidande, i krisen som leder 

mot de existentiella frågorna.  

 

När [människor] söker för depression, ångest, utmattning, kris, och om 

man fortsätter träffa patienten i terapi eller läkarsamtal så tycker jag att 

man hamnar ofta på den här existentiella nivån, jag tror många terapeuter 

som har längre terapier har samma erfarenhet. Att desto mera vi alltså 

öppnar upp och gör oss sårbara och lyssnar inåt och, så kommer den här 

frågan liksom vem är jag, och vad är meningen med mitt liv och hur, vad 

ska jag göra för att må bra i längden och vad är det som gör mig lycklig 

och vad är meningsfullt? M  
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5.4.2 Det moderna samhället  

Människans behov av tillhörighet och sammanhang, både i social och 

existentiell mening, är något som det moderna, individualiserade och 

sekulariserade samhället har svårt att tillgodose enligt vårdgivarnas erfarenhet. 

Människan förväntas inte ha sådana behov i ett modernt samhälle.  

 

5.4.2.1 Existentiell ensamhet 

Människor upplever sina existentiella och religiösa frågor som något säreget 

och avvikande i det moderna samhället. Vårdgivarna menar att det skapar en 

situation som innebär att den existentiella ensamheten upplevs särskilt stark. 

 

Vi har uppnått allt som vi behöver i princip för att leva ett gott mänskligt 

liv i materiellt hänseende och aldrig förr har vi haft ett sånt överskott på ett 

sätt. Samtidigt har vi monterat ner hela den här dimensionen av tillvaron 

som handlar om det mystika, det obegripliga och det existentiella. Och det 

här att vara så extremt på egen hand som vi människor blir när det är 

totalsekulariserat. När det inte går ens att tänka att det finns någonting 

större än jag, utan att man känner sig konstig eller fel eller bara inte 

kommer på idén [---] då blir man ju väldigt ensam. Jag tror att det handlar 

om att vi har tryckt samhällsutvecklingen därhän när det gäller individen 

att vi liksom ser henne utskild och ensam. Ensamhetskänslan och 

anonymiteten gör att balansen mellan tillhörighet och oberoende är satt ur 

spel på nåt sätt. K  

 

5.5 Holistisk-existentiell rehabiliteringsansats 

 

5.5.1 Holistisk-existentiell människosyn 

Utgångspunkten för en rehabilitering med en existentiell ansats är att se 

människan som mycket mer än sin kropp, att förstå människan som sammansatt 

och komplex. Det innebär att se de existentiella behoven och att förstå att de olika 

dimensionerna i den helhet som tillsammans utgör en människa, samverkar. 

Denna människosyn innebär även att förstå de upplevelser som människan har 

som en följd av att hon är fri att göra val i sitt liv. 

 

[En] holistisk syn, alltså att vi hänger ihop och att vi är… att människor är 

andliga varelser, inte bara… sociala… och… biologiska… så att säga, 

fenomen utan, utan det finns också en andlig dimension i människors liv. 

Och sen, valfrihet förstås och den ångest som är kopplad till det. C 
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Denna människosyn innebär att människan alltid är mer än sin kropp och sitt 

psyke, hon har ett medvetande som också har en öppning utåt, en möjlighet till 

andlighet och transcendens.  

 

En bild för det är ju att jämföra om man […] möter en annan människa som 

kommer hit till mig så, [att se] personens inre, inre värld för det är ju rätt 

mycket det vi sysslar med, pratar om verkligheten som en två-trerummare 

jämfört med en katedral. Så det är nånting med att se en annan människa på 

ett annat sätt. Och att det finns…, självet, och det finns det 

psykodynamiska, det finns det existentiella [---] och andliga upplevelser. Så 

hela människans medvetande är på nåt sätt… väldigt, alltså, jag ser på det 

som outgrundligt stort på ett sätt alltså. K 

 

5.5.2 Långsiktighet och hållbarhet  

Utgångspunkten i individens existentiella frågeställningar syftar till att 

långsiktigt bygga upp en plattform för ett hållbart liv. Det är ett djupgående och 

tidskrävande arbete som handlar om att ge plats åt individens existentiella frågor, 

och låta dem bli vägledande för en förändringsprocess. Det är en process som 

kräver tid. 

 

[---] inte med ambitionen att ’nu ska vi ha dig tillbaks i arbete inom tre 

månader!’ utan mera… bygga en ny bas och då kanske man inte alls ska 

tillbaks till sitt gamla arbete. Man kanske har kommit till en punkt när man 

ska söka sig nya vägar och då kanske det tar ett år innan man har hittat dit. 

Så det liksom har ett tidsperspektiv och ja ha ett helhetsperspektiv och inte 

minst den insikten att det inte alltid är så att det handlar om förlust av 

mening, men väldigt ofta gör de det och man måste så att säga då ge 

utrymme för dom här existentiella perspektiven… när man bemöter 

människor. C.S 

 

5.5.3 Att återfinna identitet, mening, riktning och värden  

Vårdgivarnas erfarenhet av möten med människor som drabbats av 

utmattningssyndrom är att de i utmattningsprocessen distanserats alltmer från sig 

själva, sin personliga mening, och därmed förlorat kontakt med det mest centrala i 

sitt liv – sin inre drivkraft och livsglädje. Att uppmärksamma och låta människans 

existentiella frågor utgöra utgångspunkten för rehabiliteringen blir ett sätt att 

grundligt ta sig an problematiken och återfinna motivation i tillvaron. 

 

[---] alternativet skulle på nåt sätt vara då, vilket ju också sker att man ofta, 

att man gör ett slags förändringsarbete i det väldigt liksom lilla, konkreta, 
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vardagliga och det kan ju också vara bra. Men det finns ju spår i dom 

människor som går i väggen som… inte bara går att förklara så att säga 

genom det här lite snävare perspektivet att… dom har slitit ut sig eller att 

dom har…, utan att det handlar om, alltså att det finns en 

grundproblematik som går, som har rötter ner i det existentiella, att, att på 

nåt sätt så har människan – det finns ju en stor fysisk komponent förstås, 

kroppen ska vi inte bagatellisera men det finns ju ändå kan man väl säga 

kunskaper som säger att människan har gått, tappat bort sig själv, och… 

och hamnat i ett läge där, där livsmening och känslan för vad som är viktigt 

också försvinner. K 

 

Att ge plats åt individens existentiella frågor i vårdmötet innebär att inte 

undvika det som är svårt och smärtsamt för vårdtagaren. Det kan innebära att 

våga reflektera och samtala kring svåra händelser i livet, att våga inse att det 

sociala nätverket är glest, att man inte lever i enlighet med sina värderingar eller 

att man har förlorat upplevelsen av mening i sitt liv.  

 

Det är att man lyfter, man lyfter fram, att man stannar upp med dom 

livsfrågorna som, konflikterna som, som personen har. Och det handlar inte 

om att, att bara hitta en strategi för att komma förbi dom hindren eller en 

strategi för att, för att, ja att man ska träna för att man ska orka och man ska 

liksom hitta mentala strategier för att, kunna fungera trots det här utan att 

man låter, dom frågorna få ta plats som man kanske inte riktigt har 

möjlighet att göra i andra rehabiliteringssammanhang. Och fundera kring 

vad är viktigt, vad har jag för värderingar och mål och vad är viktigt för 

mig i livet och vad – ja vem är jag, vad vill jag? CA 

 

5.5.4 Att uppmärksamma och bearbeta problematikens komplexitet 

Att arbeta utifrån en helhetssyn som ansats, innebär att se att hela människans 

livssituation är påverkad av utmattningen. Den tar sig uttryck både fysiskt, 

psykiskt, socialt och existentiellt, och dessa områden i människans liv interagerar 

med varandra.  

 

Det vi försökte göra […] det är ju att möta det på alla nivåerna, att verkligen 

ha en helhetssyn. Att man inte liksom ignorerar kroppen och blir för 

existentiell och det psykologiska perspektivet är ju jätteviktigt eftersom 

många har en brist eller har frågeställningar där också, som handlar om 

självkänsla och egna erfarenheter och kommunikationssvårigheter, alltså 

allting bakas ju ihop. K 
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Det är inte alltid nödvändigt att skilja ut individens olika behov från varandra, 

eftersom utgångspunkten är att människan är en helhet där samtliga hennes 

upplevelser i kropp, psyke och själ interagerar. Att ha en holistisk-existentiell 

ansats innebär att i rehabiliteringen erbjuda den vård som individen behöver, 

oavsett om det handlar om fysisk, psykisk, social eller existentiell problematik. 

 

… inte överbetona det [existentiella perspektivet] för vi gav ju lika mycket 

utrymme åt psykologiska perspektiv eller sociala perspektiv eller det 

biologiska perspektivet, så tanken är att alla fyra delarna måste finnas med i 

ett behandlingsprogram. Om man sen, sen blir väl ändå så att det 

psykologiska perspektivet… får en större… tyngd om man tänker på, för 

det är ju ändå, det är där man kan arbeta så att säga, mer ja, det är kanske 

också en vana att tänka i dom termerna men… Men vi jobbade med bilder 

och med skulpturer och med musik mer som… ingångar till det inre livet 

på nåt vis, men det är klart – vad är det andliga livet och vad är det 

psykologiska, det går ju ihop. C 

 

 

5.5.4.1 Att möta sig själv 

Ofta har den drabbade svårigheter att vara lyhörd inför sig själv och sina behov. 

Människan behöver återknyta till sig själv eftersom hon i utmattningsprocessen 

distanserats alltmer från sina känslor, sina upplevelser, sina behov och sin inre 

drivkraft. 

Man behöver möta sig själv, det som händer när man blir utbränd, [---] det 

har ju föregåtts av en… ja en lång utnötningsprocess där, där man som 

människa har slutat att lyssna på sig själv. Av olika skäl. För att man inte 

har kunnat, inte har förmått, inte orkat eller omständigheterna har gjort att 

man inte har fått det. Och att se, och att, att jag uppfattar det själv som 

nånting som finns på nåt sätt inneboende i oss och som, som på ett plan inte 

går, som det handlar om att möta och att lyssna till mer än att ändra på eller 

påverka och att det blir nån slags central uppgift för, för den här 

rehabiliteringsresan att vända sig mot sig själv och börja leta efter signaler 

inifrån sig själv för att kunna starta en tillfrisknande process. Och i det där 

självet så finns ju både den psykodynamiska historien men också det 

existentiella självet och den andliga, den andliga, vad ska man säga, 

kanalen till självet. K 
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Att tala om vem man är, är ett sätt att möta och också upptäcka något nytt om 

sig själv. 

 

Den här personen upptäckte att han kunde prata om sig själv på ett helt 

nytt sätt [och sa] ’jag brukar prata om det som händer mig men här ska jag 

prata om vem jag är’ och det vart en sån bekräftelse på något nytt plan som 

kändes viktigt. H 

 

5.5.4.2 Att träda fram och ta plats 

Många som drabbats av utmattning har en historia av att ha låtit andra 

överskrida ens gränser, och har inte heller själv respekterat sina gränser. Detta har 

ofta sin grund i en negativ självbild som har inneburit att man i relationer inte gett 

sig själv en lika framträdande plats som man gett andra. Individen behöver därför 

bli medveten om sin syn på sig själv och sin roll i förhållande till andra och börja 

träda fram och ta plats.  

 

Erfarenheten i vår grupp var ju att nästan alla har ju haft svårt att sätta 

gränser och i stort sett alla har på liksom nåt sätt en självbild i att dom inte 

är värda att sätta dom här gränserna. Och det handlar liksom inte bara om 

att få respekt från andra utan det är också respekt för sig själv. M 

 

Sen också kan det ju vara den här väldigt dåliga självkänslan [---] att man 

liksom inte riktigt tar för sig, liksom att man håller sig lite borta från livet. [-

--] så kanske det faktiskt handlar mycket om att säga ja och vad är det, alltså 

att våga, att känna att jag duger. Att jag får, att det finns utrymme, behov 

och plats i tillvaron för mig. C 

 

5.5.4.3 Att omtolka meningsskapande 

Den som drabbas av utmattningssyndrom har inte sällan en identitet i att finnas 

till för andra, ofta på bekostnad av de egna behoven. Meningsskapandet är också 

ofta knutet till denna omsorg om andra. En negativ självbild finns ibland med som 

en delförklaring till detta mönster. Att arbeta med en negativ självbild och börja se 

sig själv kan handla om att analysera hur man skapar mening i sin tillvaro, och 

ställa sig frågan om det går att både skapa mening genom att vara till för andra, 

och att samtidigt värna om sig själv. 

 

Det kan ju också vara inre situationer att man har det mönstret i sig. Man 

har kanske vuxit upp så, man har fått lärt sig att ta ansvar tidigt […] och så 

får man ett värde av det också fortsätter man oreflekterat och finner väldig 

glädje och mening i det, men lyssnar inte på sig själv. Det tror jag är 
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genomgående, man är väldigt känslig för andras behov och tonar ner sina 

egna behov och jag tror att medvetenheten kommer när ens kropp sätter 

stopp. Och i samma veva så kommer ju skuldkänslor att ta upp sina egna 

behov och det är ju inte riktigt tillåtet. Ja alltså det krockar ju, dels blir man 

ju medveten om nämen jag har ju också behov, jag måste få vila, jag 

behöver vad det nu är. Då kommer det här andra att man är egoistisk och… 

[---] Det blir ju en etisk fråga som ju är en psykologisk fråga. Efter ett tag så 

klarnar ju dom här frågeställningarna och man kan se litegrann var kommer 

de här skuldkänslorna ifrån, eller min överkänslighet för andra människor 

så börjar man separera ut sig mer från det, och ser det här är mina behov 

det här är andras behov, hur mycket ansvar ska jag ta, ska jag lämna det till 

den andra? Och det där är ju en utveckling. Så när man börjar prata om det 

så får man ju möjligheter att hantera det bättre. H 

 

Att omvärdera sitt sätt att skapa mening är svårt att göra på egen hand, 

eftersom det bygger på många års invanda mönster. 

 

… man behöver hjälp att komma ur sina spår [---] man behöver hjälp att 

omtolka meningsskapandet. CA 

 

5.5.4.4 Att återfå sin handlingsrepertoar 

Vårdgivarnas erfarenhet är att den drabbade har förlorat sin förmåga att 

hantera sitt liv. Deras uppfattning är att vårdtagaren har haft och har resurser och 

kompetens att hantera sitt liv, men behöver hjälp att återfinna sina förlorade 

resurser. Utgångspunkten för rehabiliteringen är därför inte människans besvär 

och diagnos utan hennes tillgångar. 

 

Vår utgångspunkt var ju inte psykologiska bedömningar eller diagnoser 

utan den här människans resurser och livssituation. H 

 

Genom olika vägar försöker [vi] hjälpa människor att hitta tillbaks till det 

som är deras resurser [---], alla de här människorna har haft en kompetens, 

alltså en kompetens att handskas med sina liv. Och att det handlar mycket 

om att återupprätta den och återfinna sin kompetens. C.S 

 

5.5.5 Synergi- och resursskapande ansats 

En rehabiliteringsansats som uppmärksammar och inkluderar hela människans 

livsupplevelse har fördelen av att givande synergieffekter uppstår. 
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Det förstärker varandra på nåt sätt också om man kan, som vi i vårt team, 

att man kan få det här ungefär samtidigt från olika håll, så tror jag att det 

hjälps åt, det händer någonting mellan dom här dimensionerna. K 

 

Vårdgivarna framhåller att bekräftelsen av vårdtagaren som en människa med 

upplevelser av mening, värden, med mål och ideal, ger vårdtagaren möjlighet att 

skapa distans till sin diagnos. Det kan ge kraft och göra att lidandet och situationen 

kan hanteras på ett annat sätt. 

 

Om dom blir mötta [de existentiella frågorna] då är det som att då finns det 

en djupare bekräftelse av den personen, alltså under symtom och 

svårigheter och brister så dom orkar mera att jobba med sig själv. Jag är inte 

bara min ångest eller min depression eller min bipolära diagnos, jag är 

också ett upplevande jag som blir sedd… eller det är värt att jobba kanske. 

Kan man så att säga formulera sig i såna frågor, vad som är mening och 

vem är jag och…, samtidigt som man arbetar mera psykoterapeutiskt så är 

det som att dom har en kraft att arbeta psykoterapeutiskt på ett annat sätt, 

därför att dom blir bekräftade som människor. Att man har ett inre jag som 

hanterar sig själv som en psykologisk varelse. K 

Det existentiella perspektivet ger även vårdgivaren ytterligare en resurs och ett 

perspektiv att använda som ett redskap i rehabiliteringsprocessen.  

 

För mig som yrkesperson och som person över huvud taget så känns det ju 

djupt meningsfullt förstås och på nåt sätt absolut avgörande eller 

grundläggande, jag skulle ju inte kunna jobba utan det [existentiella 

perspektivet]. Jag ser det ju som att det innebär att jag har en förmåga, 

därmed har jag ett verktyg, […] jag är rustad med ett, med ett synsätt som 

gör att, att jag kan vara till hjälp på ett annat sätt än om jag inte hade det. 

Det känner jag mig ganska övertygad om. K 

 

5.5.6 Att se krisen som en väg till utveckling 

Vårdgivarna ser att det finns möjlighet att få insikter genom den kris som den 

drabbade genomgår. De menar att utmattningssyndrom är en krisreaktion på 

något som pågår i den drabbades liv, som behöver förstås och bearbetas. 

Utmattningen är ett symptom på något som behöver bearbetas och förändras. 

 

Och den [sorgen som utmattning innebär] måste ju också tillåtas som en 

naturlig reaktion på någonting som är svårt i våra liv och inte ge medicin 

som man tror ska dämpa känslorna, utan balansera olika saker. H 
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Genom att använda sig av de insikter som krisen kan ge finns det möjlighet att 

lära sig något om sig själv, förstå sin livssituation och sitt förhållningssätt till livet, 

och därmed kunna komma vidare. 

 

[---] att man kallar det utmattningsdepression, alltså då har man satt 

depression, och då kan man direkt gå in i liksom FASS och kolla liksom 

vad är det man kan ge mot depression. Ibland är det nödvändigt, det är 

inte det va, men om man liksom nöjer sig, ja men nu är depressionen 

hävd, då, då kan man undra ’ja - men vad har den här klienten lärt sig?’ 

Jag tror många gånger att det finns nånting att lära sig i de här 

situationerna man hamnar i, […] ett nytt, ett annorlunda förhållningssätt 

som gör att man kanske dels inte ska hamna i det igen, kanske till och 

med kommer en bit på vägen och i bästa fall, att det är utvecklande. T 

 

 

5.6 Existentiellt perspektiv i vård och rehabilitering 

5.6.1 Möjliggörande för ett existentiellt perspektiv  

 

5.6.1.1 Kompetens och öppenhet 

Förutsättningarna för att inkludera det existentiella perspektivet skapas i mötet 

mellan vårdgivare och vårdtagare. Ansvaret för att möjliggöra för ett existentiellt 

perspektiv vilar på vårdgivaren som kan möjliggöra för det genom att vara lyhörd 

och stanna upp inför existentiella teman i vårdtagarens berättelser. Vårdgivarens 

förhållningssätt och attityd har stor betydelse för synliggörandet av den 

existentiella dimensionen av erfarenheten. Förutom möjligheten att samtala om 

existentiella frågor, kan andra uttryckssätt som skapande av bilder, gestaltning 

eller musik fungera som kommunikationsredskap för ett existentiellt perspektiv.  

 

Och då tänker jag att då behöver jag ha kunskap om det [det existentiella 

perspektivet] eller behöver ha verktyg för att utforska det, för att kunna 

vara till hjälp. Så att det inte blir som det var förr väldigt mycket och som 

det fortfarande är, alltså att, att många terapeuter… det blir en stängd dörr 

till det existentiella och till det andliga. Och det där känner ju folk av och då 

blir det inte så mycket av den varan, tror jag. K 

 

5.6.1.2 En trygg och hållande miljö 

En förutsättning för att det existentiella perspektivet ska kunna behandlas är att 

vårdtagaren upplever trygghet.  
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Ja alltså den, den kräver, den kräver en fysisk miljö som är bra, alltså den 

kräver ett rum som är, som känns inbjudande och som känns 

omhändertagande och hållande. K 

 

5.6.1.3 Att skapa tillit 

Tillit till vårdgivaren är en förutsättning för existentiellt perspektiv. 

Vårdtagaren behöver uppleva sig vara väl mottagen och lyssnad till, förstådd och 

tagen på allvar. 

 

[---] och sen är det ju det här med, med tilliten, känsla av att våga lita på, 

känslan av att ha tilltro till att den andre kan svara an och att man är 

förstådd. Och det är ju, kan man ju inte styra över utan det, men det, det är 

ju helt avgörande för om det ska hända någonting. K 

 

5.6.1.4 Att ge bekräftelse 

Vårdgivaren behöver spegla det existentiella lidandet och på så sätt bekräfta att 

vårdtagarens lidande även kan ha en existentiell dimension. Då blir det möjligt att 

tillsammans utforska den existentiella dimensionen av erfarenheten. 

 

Men, men på nåt plan så är det ju att kunna spegla att lidandet är, det är 

inte bara liksom en sån här enkel psykodynamisk förklaringsmodell som 

handlar om att man har det dåligt med sin sambo eller att man har en 

mamma som har varit deprimerad eller en pappa som har missbrukat, det 

kan finnas i det men att det är här och nu det handlar om att inte känna sig 

levande. Och då, ja det är ju en existentiell fråga. K 

 

Om vårdtagaren upplever att det finns en öppenhet inför den djupare 

erfarenheten av utmattningens följder för tillvaron blir det också möjligt att ta upp 

de existentiella frågorna i rehabiliteringen. 

 

Jag tror att om det finns ett gensvar för dom här andra frågorna, riktigt 

djupa frågorna, att när ens vardag inte funkar, oro för framtiden, det sociala 

nätverket börjar krackelera, då kommer ju dom frågorna upp. H 

 

5.6.1.5 Att erbjuda ett språk 

En förutsättning för att kunna lyfta fram den existentiella erfarenheten är att 

den går att uttrycka, verbalt eller på annat sätt. Även här har vårdgivaren ett 

ansvar för att skapa förutsättningar att kommunicera det existentiella perspektivet.  
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Om det är människor som inte har ett språk för dom frågorna eller är 

väldigt ensamma så behöver dom ju hjälp också att formulera sig på en sån 

nivå. H 

 

5.6.1.6 Att visa empati och respekt i vårdmötet 

Vårdgivarna betonar att vårdgivarens attityd och inställning är betydelsefull för 

ett äkta möte med vårdtagaren. Att möta den vårdsökande människan som ett 

subjekt innebär att erbjuda sällskap i den situation hon befinner sig. Det innebär 

också att lyssna in och erbjuda den hjälp som vårdtagaren upplever att hon 

behöver. Det innebär även att inte gå över vårdtagarens gränser utan att mötas och 

skapa ett samarbete med målet att tillsammans finna svar på frågan om vad 

vårdtagaren behöver och hitta lösningar på problematiken.  

 

Det är att också bli maktlös själv. Liksom att, att bli liksom en, bli 

underställd den andra. Man inbjuder - alltså ’använd mig! På vilket sätt kan 

du använda mig?’ Subjekt, blir vi subjekt för varandra då böjer vi oss ner 

istället för att vara auktoriteten som kan och vet och talar om, talar neråt. En 

skillnad är ju då om det här med det objektiva synsättet, det biomedicinska, 

där man ser patienten utifrån, till skillnad då att man går mer med ett 

subjektivt perspektiv, hur är det att vara i den här situationen, att få den här 

diagnosen och att försöka möta den här personen på det planet. H 

 

man hjälper människor… genom att visa respekt… för deras integritet 

och… värdighet så att säga, att det är centrala begrepp, jag skulle säga 

integritet och värdighet. C.S 

 

5.6.1.7 Att mötas och samtala 

Att mötas och samtala skapar en grund för att dela den existentiella 

erfarenheten. 

 

För mig är samtalet ett slags nav ändå, det är ett slags centrum. Och mötet, 

samtalet är ju också att vi ser, att vi är tillsammans, det är, det är det 

huvudsakliga, vad ska man säga, redskapet då. Jag kan också fråga utifrån 

den dimensionen [den existentiella], om inte dom själva säger nånting så 

gör jag det oftast. Men det är allt vanligare att folk också kommer själva 

med såna, använder det ordet och liksom kopplar sitt eget lidande till det. K 

 

5.6.1.8 Mod att möta existentiellt lidande 

En förutsättning för att inkludera ett existentiellt perspektiv i rehabilitering är 

att våga gå in i det existentiella lidandet, att ställa de svåra frågorna. Utmattningen 



 

70 

involverar ett existentiellt lidande eftersom situationen väcker frågor om 

konsekvenser av livsval och om oro inför framtiden. Detta lidande är reellt för 

vårdtagaren. Vårdgivaren kan välja att synliggöra eller osynliggöra det 

existentiella lidandet. Det är svårt att möta den ångest som situationen skapar, 

svårt för vårdtagaren men även för vårdgivaren. Att våga se och stanna upp inför 

den existentiella sårbarheten är att vara närvarande och genuin i mötet. 

 

Det är alltid ångest kopplat till, till att vara patient [---] det är så centralt 

och då är ju, ångesten har ju att göra med existentiella frågor, ’Är jag sjuk 

nu? – Kommer livet förändras? Kommer jag att dö snart?’ Det är den 

typen av frågor… och då är det ju väldigt paradoxalt att då ska vi 

samtidigt inte prata om det. Men då tror jag att det kan ha att göra med 

att… att det blir för ångestfyllt så att säga. För alla. Eller för 

vårdpersonalen framför allt. C.S 

 

5.6.2 Hinder för ett existentiellt perspektiv 

I vårdkontexten finns ett antal hinder för det existentiella perspektivet, både i 

form av dominerande perspektiv och reella omständigheter i den kliniska 

vardagen., Vårdpersonalen har ont om tid, perspektivet uppfattas som irrelevant i 

vårdkontexten då det saknas kunskap om det, och det tenderar att osynliggörs av 

både vårdgivare och vårdtagare.  

 

5.6.2.1 Osynliggörande  

Vårdgivarna menar att den svenska vården domineras av den biomedicinska 

vårdkulturen perspektiv, vilket osynliggör det existentiella perspektivet. Det för 

också med sig att vårdtagarna sällan visar det existentiella lidande de upplever, 

eftersom de inte förväntar sig att det ska uppmärksammas i vårdkontexten. Det 

existentiella perspektivet osynliggörs därmed i vårdkontexten. 

 

Alltså man, man blir avbetingad skulle jag säga med behaviourism när man 

jobbar i vården så är det ju… … man normaliserar på nåt vis patienternas, 

sätt att vara, alltså så här är våra patienter och så tänker man inte, man 

tänker inte i termer av hur utsatta och desperata dom egentligen är. Och 

dom lär sig ju också att bete sig, att dom får bättre vård om dom inte visar 

för mycket hur dom känner egentligen och så vidare. Så jag tror dom, man 

får det om man frågar efter det, öppnar upp för det, det är jag övertygad om 

men då måste man liksom… … vara intresserad av såna perspektiv. C.S 
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5.6.2.2 Uppfattas vara irrelevant 

Vårdgivarna anser att den biomedicinska kulturen och traditionen medför att 

perspektivet inte uppmärksammas i vårdutbildningarna i särskilt hög grad. Därför 

förknippas inte existentiella behov med vårdprofessionen på samma sätt som 

exempelvis vårdtagarens fysiska behov.  

 

Jag tror ju säkert att om det var mer naturligt och ingick mera i utbildningar 

och fortbildningar och personalutveckling på olika sätt så, så tror jag ju att 

det är fler som, som skulle vilja jobba på det sättet men… ja just för att det 

inte får så mycket utrymme så kanske man inte riktigt kopplar det till sin 

profession. Utan man är skolad i ett sätt. C 

 

5.6.2.3 Brist på kompetens 

Enligt vårdgivarnas erfarenhet har inte all personal intresse för det existentiella 

perspektivet och är därför inte alltid heller medvetna om vårdtagarens existentiella 

lidande. Brist på kunskap och erfarenhet av det existentiella perspektivets 

betydelse för hälsa och välbefinnande finns på alla nivåer, ända uppifrån 

beslutsnivå och ner till mötet med vårdtagaren.  

 

Och då tror jag mycket i dagens sjukvård och kanske den rehabiliteringen 

som kan erbjudas sånt har, har kanske missat den här delen. Dels för att 

många kanske som sitter i beslutande positioner inte själva har den 

erfarenheten och att det då inte finns något intresse heller för det. Och, och 

samma är det tror jag i, i mötena och terapin så är det inte alltid att 

behandlaren själv är intresserad eller vill eller vågar gå in i de här frågorna. 

M 

 

5.6.2.4 Tidsbrist  

En annan orsak till att existentiellt perspektiv inte uppmärksammas är att 

personalen inte har tillräckligt med tid och resurser att möta vårdtagarnas 

existentiella behov. 

 

Och dom flesta i vården… dom är ju så pressade också, dom… 

behandlarna så att dom, man vill liksom inte öppna en lucka till, eller 

dammlucka eller vad vi ska kalla det för då kommer det ytterligare spår 

som… ’vad ska jag göra åt det då, den här mångfalden’ utan det gäller 

liksom å ta hand om liksom stänga alla dammluckor och sippra ut lite 

lagom. C.S 
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6 ANALYS 

Under detta avsnitt presenteras tolkningen av intervjumaterialet utifrån en 

existentiell och salutogen förståelseram. Begreppen som valts för att fördjupa 

förståelsen av utmattningssyndrom är Karl Jaspers gränssituation och Aaron 

Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM). 

 

6.1 Att nå sin gräns – en existentiell utmaning  

Jaspers använder metaforen ”som att springa in i en vägg” när han beskriver 

det som händer när en människa befinner sig i en gränssituation: ‘limit-situations 

are like a wall we run into, a wall on which we founder.’ (1970, volym II, s. 178 

[1932, s. 203]). Detta kan jämföras med uttrycket ”att gå in i väggen” som ofta 

används som en metafor för att beskriva den drabbande upplevelse som en 

människa gör som akut går in i ett utmattningstillstånd.  

Ofta blir kollisionen med denna vägg eller gräns kraftig och insjuknandet akut, 

även om vägen dit varit lång och utmattningen skett gradvis. Vårdgivarna 

upplever att de plötsligt befinner sig i en återvändsgränd. De har kört fast i 

tillvaron, de kommer inte vidare och upplever maktlöshet. Känslan av att ha 

uttömt alla sina resurser skapar ett kaotiskt tillstånd som det inte finns några 

utvägar från. Det går inte att fortsätta leva sitt liv på det sätt som man hittills har 

gjort, och man vet inte hur man ska ta sig vidare från denna situation. Man 

befinner sig på en ny och okänd plats i livet där man inte vet hur man ska agera, 

eftersom det sätt som man hanterat tillvaron på inte längre fungerar. På något sätt 

måste man ändå ta sig vidare. Det skapar ett stort behov att försöka förstå hur man 

hamnat där och vad man ska göra för att kunna ta sig vidare.  

Vårdgivarnas förståelse av utmattningssyndrom är att den drabbade har nått en 

gräns för vad hon fysiskt och psykiskt mäktar med. De uppfattar att den drabbade 

har haft svårt att se och acceptera sin begränsning. I och med utmattningen tvingas 

den drabbade att se och inte minst uppleva denna gräns mycket påtagligt.  

Vårdgivarna betraktar de uttryck som utmattningen tar sig, via kropp och själ, 

som ett budskap för något som den drabbade inte haft möjlighet att se och 

acceptera eller uttrycka tidigare. Vårdgivarna möter sorg som en beståndsdel av 

reaktionerna hos människor som nått denna gräns, en sorg som kommer ur 

insikten om den begränsning man har som människa.  

Jaspers framhåller att det är i gränssituationerna som människans gräns 

blottläggs och blir synlig (1970). Samtidigt menar Jaspers att upptäckten av 

gränsen inte enbart innebär en insikt om hennes begränsning. Vid gränsen kan 

människan också upptäcka något nytt om livet.  

Jaspers (1919) menar att människans förhållningssätt, hennes sätt att hantera 

gränssituationen, konstituerar henne. Hur människor betraktar och hanterar 
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gränssituationerna skiljer sig åt beroende på livssyn och världsåskådning. Här 

finns en likhet med Antonovskys (1987) resonemang kring hur känslan av 

sammanhang fungerar i människans liv. Den är att betrakta som en grundhållning, 

en attityd hos människan, gentemot det hon möter i livet. Dessutom menar Jaspers 

(1919) att människans livssyn också formas av hennes sätt att hantera 

gränssituationerna. Antonovsky (1987) menar på liknande sätt att en människas 

erfarenheter av motgångar påverkar hennes hälsa, vilken kan stärkas om hon 

lyckas hantera en motgång på ett positivt sätt. Det innebär att känslan av 

sammanhang inte är något statiskt, som inte kan förändras under livets gång.  

Bornemark lyfter fram en skillnad i Jaspers beskrivning av gränsen i hans verk 

Philosophie (1932) och Psychologie der Weltanschauungen (1919). I Philosophie 

(1932) betonas gränsen som en olöslig situation, gränsen utgör där en avgrund. I 

Psychologie der Weltanschauungen (Jaspers 1919) betonas de otaliga lösningarna 

på gränssituationen, och där beskrivs också gränssituationen som ett språng ut i 

det okända. Här är människans val i centrum, hennes möjlighet att påverka 

gränssituationen. Dessa två synsätt på gränssituationen kan sägas beskriva hur 

gränssituationen kan upplevas, både som en avgrund som är omöjlig att ta sig 

över, samtidigt som den kan bära på en möjlighet till något annat, en möjlighet att 

göra val och att upptäcka något nytt. Jaspers resonemang tyder på att människans 

attityd och hållning när hon möter en gränssituation inverkar på hur hon kommer 

att hantera den. Om hon vågar språnget och har en förtröstansfull attityd till sin 

förmåga att kunna hantera gränssituationen, det vill säga om hon kan betrakta den 

som möjlig att lösa på ett antal sätt (Jaspers, 1932), finns stora möjligheter att 

gränssituationen leder henne till djupare insikter om livet. Nyckeln verkar ligga i 

en slags förtröstan hos människan om att hon kommer att klara sig, trots att hon 

upplever att hon inte har någon som helst kontroll eller vetskap om vad som ska 

hända. En av vårdtagarna uttrycker sin upplevelse av språnget, att anta 

utmaningen och ge sig in i den existentiella bearbetningen, som att hoppa 

fallskärm. När man väl har tagit steget är man befriad från konventioner och kan 

gå in i detta med öppenhet.  

Vårdtagarnas upplevelser av att vara i en återvändsgränd visar likhet med 

Jaspers beskrivning av gränssituationen som en avgrund. Att uppleva sig som 

förlamad, i ett låst läge gör att det verkar omöjligt att ta sig därifrån. Samtidigt är 

det omöjligt att stanna i denna kaossituation. Det är en existentiell utmaning.  

 

6.2 När känslan av sammanhang och mening går förlorad  

Vårdtagarna beskriver att utmattningen innebär en upplevelse av att förlora 

kontrollen och en upplevelse av oförmåga att förändra tillvaron. Denna situation 

beror på att de saknar tillgång till resurser och verktyg att hantera sin livssituation. 

Tillståndet är i det närmaste en motsatt erfarenhet till det som Antonovsky (1987) 
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benämner känsla av sammanhang (KASAM), upplevelsen av att livet är begripligt, 

hanterligt och meningsfullt. Utifrån en tolkning av situationen med hjälp av 

begreppet KASAM är det denna process, om den inte förhindras, som leder till att 

individens hälsotillstånd förvärras alltmer. Upplevelsen av att sakna resurser att 

förändra sin situation, att inte förstå hur man ska göra för att ta sig ur den och en 

upplevelse av en växande meningslöshet passiviserar individen som alltmer 

förlorar kraft och motivation.  

Vårdgivarna poängterar erfarenheten av att den som drabbats av 

utmattningssyndrom ofta ger uttryck för en förlorad mening. Meningsfrågan blir 

därför central för förståelsen av vad som ligger bakom utvecklingen av 

utmattningssyndrom. När något inträffar som gör att människan drabbas av en 

plötslig insikt om att hennes engagemang inte värderas och hon upplever sig själv 

och det hon arbetat för som oviktigt och meningslöst, så uppstår en förvirring. Hon 

kan uppleva sig utnyttjad eller lurad och det gör att hon ställer sig frågor om vad 

som egentligen är meningsfullt i tillvaron. Möjligheten att få ställa frågorna om 

mening och den upplevda meningslösheten blir därför central för en rehabilitering 

med existentiell ansats. Desillusionering och meningslöshet dränerar den drabbade 

på liv och kraft. Meningsupplevelsen fungerar som en motiverande kraft för 

människan och är förutsättningen för att hon ska vilja och orka engagera sig, 

särskilt när hon möter motgångar i livet. Meningsupplevelse utgör också en buffert 

mot stress och ohälsa (Antonovsky, 1979). 

Vårdtagarna upplever att en följd av att inte ge sig tid för att reflektera över 

sina existentiella frågor är förlorad tillgång till den kraft och motivation som 

meningsupplevelse ger. Förlusten av meningsgivande sammanhang, som 

arbetsgemenskapen och yrkesidentiteten, återkommer i vårdtagarnas berättelser. 

Mening och drivkraft har för vårdtagarna varit starkt knuten till yrkesidentiteten 

och arbetsplatsen har varit en plattform för självförverkligande och förverkligande 

av ideal. Då blir förlusten av arbetet så mycket mer än förlusten av en 

inkomstkälla. Det blir en förlust som också involverar identitet, ideal, visioner, 

gemenskap, sammanhang och mening.  

 

6.3 Behovet att begripliggöra och hantera livssituationen 

Vårdtagarna upplever ett stort behov av att försöka förstå sin situation med 

förhoppningen att därmed kunna hantera den. De försöker få en helhetsbild över 

sin situation, och söker hjälp att lägga det komplicerade pusslet. Antonovsky 

(1987) benämner detta behov begriplighet och hanterbarhet, två av byggstenarna 

som skapar känsla av sammanhang. Behovet att förstå handlar om att uppleva att 

det som händer i livet inte sker utan samband, att det i viss mån går att ha kontroll, 

eller åtminstone ha en beredskap och en aning om skeendena i livet (ibid.). 

Förståelse för samband gör att livet som helhet upplevs som begripligt, även om 
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det inte alltid måste vara så det upplevs i enskilda situationer (Antonovsky 1987). 

Eftersom utmattning får både fysiska och psykiska konsekvenser, vänder sig 

vårdtagarna till sjukvården för att försöka förstå sin situation. Erfarenheten av 

mötet med vården är att det saknas överblick över och kunskap om den situation 

som den drabbade befinner sig i. Även möten med försäkringskassan innebär 

upplevelser av utredningar som upplevs som meningslösa. Utmattningen utgör ett 

komplext tillstånd, där fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

interagerar. Att bli sedd i denna upplevelse av utsatthet är betydelsefullt, att 

uppleva sig bli bemött utan förståelse skapar uppgivenhet och ökar känslan av att 

livssituationen är obegriplig. Dessa upplevelser skapar i sig en rörelse i riktning 

mot ohälsa eller hälsa på det kontinuum som Antonovsky (1987) menar att 

människans liv utspelar sig på. När förväntningarna på att få hjälp att förstå och 

hantera sin situation grusas, ökar upplevelsen av hopplöshet. Mötet med vården 

skapar då i sig upplevelser av motsatsen till begriplighet.  

Att bli bemött med respekt och att bli lyssnad till bidrar till att skapa hopp om 

en möjlig förändring. Det gör att situationen kan upplevas hanterbar. Vårdmötet är 

därför viktigt för att den drabbade ska uppleva att det kaos som råder kan 

begripliggöras och bli hanterbart.  

 

6.4 När skalet trasas sönder  

Förutom metaforen med gränsen som en vägg (Jaspers, 1970, volym II [1932] 

som människan plötsligt konfronteras med, använder Jaspers (1919) en annan 

metafor för att beskriva vad människan gör för att skydda sig mot livets 

svårigheter och motsättningar. Liksom den känsliga musslan som skapar sig ett 

skyddande skal, menar Jaspers att människan bygger sig ett skal med hjälp av en 

livsåskådning och en livssyn som ska utgöra ett skydd mot ett oberäkneligt liv. 

När musslans skal trasas sönder är den helt utlämnad åt krafter som hotar 

musslans existens, påpekar Jaspers (1919), och menar att människan på samma sätt 

blir utlämnad när hennes bräckliga skal krackelerar. I en situation som 

utmattningssyndrom, splittras det sammanhang genom vilket människan skapat 

mening. Den tillhörighet och identitet hon haft genom sitt arbete, hennes syn på 

sig själv, kort sagt hela det inre och yttre sammanhang hon byggt upp kring sitt liv 

rasar samman. Vårdgivarnas erfarenhet är att den drabbade förutom fysiska och 

psykiska behov också ger uttryck för utsatthet och upplevelse av att vara utan 

sammanhang i en existentiell mening. Det är en existentiell sårbarhet som visar 

likhet med det som Jaspers (1970) beskriver sker med musslans skal när det går 

sönder. Utan skalet är människan skyddslös och hemlös, liksom musslan i Jaspers 

metafor. I denna skyddslösa situation blir det angeläget att försöka förstå vad det 

är som gjort att det som människan byggt upp omkring sig har raserats. Hon 

behöver skapa en ny och mer hållbar struktur kring sitt liv, en stabil grund snarare 
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än en överbyggnad, som möjliggör för en öppenhet mot det som hon möter i livet. 

Vårdgivarna talar om att hon behöver omtolka sitt meningsskapande. Istället för 

att vara till lags för att få uppskattning och därmed överskrida sina gränser och 

leva på ett ohållbart sätt, behöver hon utforska hur hon kan skapa mening och 

samtidigt värna sig själv.  

Ett led i det arbetet är att belysa en negativ självbild som är vanligt 

förekommande hos de drabbade. Denna självbild har byggts upp utifrån tron att 

man skulle vara mindre värd än andra människor. I detta arbete blir individens 

existentiella frågor viktiga att belysa, som ett sätt att återknyta till ett centrum att 

hämta kraft ur, i återknytandet till ett förlorat jag. Att i rehabiliteringen fokusera 

människans frågor om identitet, mening och värde blir ett sätt att bygga en grund 

för hennes liv som är förankrad inne i henne själv. Det blir mer hållbart och 

rehabiliteringen blir då en långsiktig process. 

 

6.5 Gränsens möjligheter 

Kärnan i Jaspers begrepp gränssituation är paradoxalt nog öppenheten. Detta 

poängterar Bornemark (2006). Paradoxen som gränssituationen innefattar berör 

människan, inte enbart som en teoretisk konstruktion utan som en faktisk realitet, 

påpekar Bornemark (2006). Att uppleva utmattning är att inse sin begränsning som 

människa. Vårdgivarna betraktar utmattningssyndrom som ett uttryck för att 

människan inte har levt hållbart. Hon har därmed nått hållbarhetens gräns. 

Vårdtagarna upplever sig vara i ett gränsland mellan liv och död, i en skuggvärld 

där allting löses upp. Vid denna gräns kan människan inte uppehålla sig särskilt 

länge. Hon måste därifrån. För att ta sig ur gränssituationen är det nödvändigt att 

göra ett språng ut i det okända (Jaspers 1919). Vad som väntar där, på andra sidan 

gränsen, är omöjligt att veta. 

Bornemark (2006) förstår språnget som Jaspers talar om som att individen bara 

kan förstå gränssituationen genom att famna den existentiellt, och belysa den 

genom sig själv. Möjligheten till frihet ligger i valet att acceptera gränssituationen 

med dess hinder och möjligheter och göra upplevelsen till sin egen, och integrera 

den i det egna livet. 

Vårdtagarna uttrycker att det är genom att de som Jaspers (1919) uttrycker det, 

vågat språnget, att de vågat anta den utmaning som det innebär att ge sig in i 

utforskandet av sina existentiella frågor och sin existentiella erfarenhet, fått syn på 

vad det är som ger dem kraft och mening i livet, och även fått syn på vem de är. 

Genom att våga se sina begränsningar har de också kunna se sina styrkor. Språnget 

har inneburit att de fått syn på vad det är som hindrat dem från att ha tillgång till 

sin kraft. Gränssituationen som utmattningstillståndet innebär har begränsat dem, 

men samtidigt öppnat upp för avgörande insikter om sig själva och livet. 



 

77 

Dessa insikter, denna självkännedom, möjliggör för annorlunda val, och är 

nyckeln till den dörr som öppnar mot en väg vidare, ut från gränssituationen.  

Vårdgivarnas erfarenhet är att den drabbade kan uppleva sig hudlös. Det är en 

upplevelse av sårbarhet och gränslöshet. Upplevelsen av gränslöshet innebär en 

möjlighet till ytterligare en öppning, menar Jaspers (1919), en öppning mot 

transcendensen. 

Människans relation till det oändliga är inte något som människan ibland har, 

och ibland inte har, påpekar Bornemark (2006). Däremot kan de specifika 

gränssituationerna förstås som ett uttryck för, och en konkret erfarenhet av, 

människans belägenhet som gräns.  

Gränssituationen blir som en terminal. Ett slut och samtidigt en början. Platsen 

för transcendens sker varken på den ena eller den andra sidan gränsen, utan på 

själva gränsen menar Jaspers (1932, volym III). 

Transcendens kan uppstå i vardagssituationer, menar Jaspers (1919). Mystik 

kan människan exempelvis uppleva i erfarenheten av att vara ett med naturen 

(ibid.). Hon kan då genom sin levda erfarenhet uppleva att hennes liv har en 

öppning, utåt, mot något större. Det är också då som människan kan förstå sig själv 

som något mer, ‘there is more to me still.’(Jaspers 1970, volym II, s. 33 [1932, s. 34]. 

Det har vårdtagarna också som erfarenhet, att naturen kan erbjuda en plats där 

sinnena är öppna och en känsla av att vara en del av något större kan erfaras. 

Vårdtagarna har också upplevt det i mötet med en annan människa, i samtal kring 

existentiella frågor och genom att uttrycka sig i bild eller att uppleva musik. Dessa 

erfarenheter påminner om tidigare gränsöverskridande upplevelser som de haft 

och en andlighet som de inte riktigt varit medvetna om.  

 

6.6 Erfarenhetsbaserad kunskap 

Centralt för Jaspers (1970) resonemang kring gränssituationen är att den bär på 

en möjlighet till insikt om människans belägenhet. Erfarenheten kan inbegripa en 

insikt som gör människan smärtsamt medveten om sin begränsning. Vårdgivarnas 

erfarenhet är att denna insikt är en sorgeprocess för den drabbade. Den 

existentiella erfarenheten av skuggvärlden, känslan av att befinna sig mellan liv 

och död, den låsta positionen i återvändsgränden, den förlamande känslan, menar 

vårdtagarna att de helst hade sluppit och hade kunnat leva utan. Samtidigt som de 

poängterar det, uttrycker de att det finns en annan erfarenhet i den upplevelsen. 

Den är, att de har fått insikter som de säger sig inte vilja leva utan. Det handlar dels 

om att få syn på, eller att återupptäcka sidor av sig själv som de anat, men som inte 

varit helt tydliga för dem. Det kan handla om att se att man har en andlig eller 

religiös sida, och att man har värderingar som man distanserats från, men vill 

försöka förverkliga i högre grad. Man erfar sig själv på ett nytt sätt, man får en 

förnyad erfarenhet av vem man är. Denna erfarenhetsbaserade kunskap bidrar till 
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det som Antonovsky benämner begriplighet. Den är viktig för känslan av 

sammanhang, och för möjligheten att kunna agera i sin verklighet. I vårdtagarnas 

sökande efter hjälp är behovet av att förstå sin situation central. Det finns en 

medvetenhet om att förståelsen är viktig för att kunna hantera livssituationen.  

Vårdtagarna menar att det är den existentiella bearbetningen som möjliggjort 

för självkännedom och insikt. Det har varit avgörande för deras väg vidare till en 

plats i livet där de kan ta andra beslut, göra annorlunda val och till och med leva 

ett liv med högre kvalitet än tidigare.  

Utmattningssyndrom uppfattas av vårdgivarna som ett uttryck för en 

problematik i den drabbades liv som individen har svårt att hantera. De uppfattar 

tillståndet som ett tecken på att människan lever sitt liv på ett ohållbart sätt. Den 

drabbade har själv svårt att inse detta. Vårdgivarna betraktar krisen som en möjlig 

väg till utveckling, om den drabbade får möjlighet att lära sig något av sin 

livssituation, att sätta in den i ett sammanhang, sitt eget livs sammanhang. Att 

människan har resurser och kompetens att hantera sitt liv är den existentiella 

rehabiliteringens utgångspunkt. Människan behöver integrera den erfarenhet som 

livet gett henne, och återknyta till sin kompetens.  

Bornemark (2006) framhåller gränssituationen som kunskapsproducerande. Vid 

gränsen, där människan aldrig varit tidigare, finns något att lära, för där gör 

människan en ny erfarenhet. Det är den erfarenheten som vårdgivarna menar är 

användbar i den existentiella rehabiliteringen. Att se att den kris som vårdtagaren 

genomgår kan bli en väg till utveckling är att anta ett salutogent perspektiv, att se 

det som är friskt och som går att utveckla för att starta en hälsofrämjande process. 

Utifrån en existentiell rehabiliteringsansats ska vårdtagaren utforska, belysa, dela 

och lära av den existentiella erfarenheten. Istället för att hitta en tillhörighet och en 

roll i diagnosen blir istället utforskandet av den existentiella erfarenheten, 

sökandet efter en mening och en riktning utgångpunkten för en väg vidare. 

 

6.7 Livets oberäknelighet och människans behov av 
sammanhang 

Jaspers (1919) talar om spänningen i den motsägelsefullhet som råder mellan 

människans behov att förstå sin värld som sammanhängande, ordnad och 

begriplig, samtidigt som världen visar sig vara annorlunda. Människans behov av 

ordning och ovilja att acceptera ständig rörelse och förändring är ett centralt tema 

inom existensfilosofin, påpekar Bornemark (2006). Här finns beröringspunkter 

med Antonovskys (1987) utgångspunkt för teorin om betydelsen av känslan av 

sammanhang för människans hälsa. Människan har behov av att uppleva 

begriplighet, hanterbarhet och mening i sin tillvaro för att känna välbefinnande. 

Det är människans förmåga att hantera de påfrestningar hon möter i livet som 

avgör var hon befinner sig på det kontinuum livet utspelar sig på, ett fält med en 
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ständig rörelse mellan polerna frisk – sjuk (Antonovsky, 1987). Här möts Jaspers 

och Antonovsky, i det spänningsfält som människans liv utspelas på. 

Skärningspunkten är människans behov av sammanhang som en motiverande och 

skyddande kraft, samtidigt som livet ofta visar sig vara svårt att begripa och 

hantera. Antonovsky (1987) liksom Jaspers (1919) konstaterar att livet ständigt 

utsätter människan för stressande situationer och upplevelser. Men, menar de 

båda, det är hur människan hanterar dessa, hennes hållning gentemot 

svårigheterna, som avgör utfallet.  

Vårdtagarnas erfarenhet är att den existentiella erfarenhet som 

utmattingssyndrom innebär präglas av maktlöshet. Den innebär att de saknar 

kontroll, att de upplever sig vara i en återvändsgränd och att de inte vet hur de ska 

ta sig vidare. Det skapar ett behov av att förstå sin situation, för att kunna återfå 

kontroll och kunna förändra den. Vårdgivarna beskriver den existentiella sårbarhet 

som de menar att vårdgivarna ger uttryck för, en känsla av utsatthet och att vara 

utan sammanhang i en existentiell mening. I denna situation är inte bara behovet 

av att förstå sin tillvaro akut, utan också att få förståelse. Att inte mötas med 

förståelse skapar ytterligare förvirring och kan leda till känslor av hopplöshet. 

Vårdtagarna längtar efter hjälp att skapa en helhetsbild av sin situation, för att 

kunna lägga pusslet och åter få en helhet i tillvaron, en tillvaro som beskrivs som 

en skuggvärld, där allting löses upp. Bilden av livet har splittrats upp i ett antal 

pusselbitar, och det är svårt att ensam lyckas få alla bitar på plats igen. Behovet av 

en känsla av sammanhang är stort, men det beskrivs som en kamp att försöka 

återskapa detta sammanhang.  

Vårdgivarna menar att en holistisk-existentiell rehabiliteringsansats, med en 

holistisk-existentiell människosyn som utgångspunkt, är nödvändig för att hantera 

den komplexa situation som den drabbade befinner sig i. Vårdtagarens 

existentiella frågor, särskilt meningsfrågan, är viktig att uppmärksamma. Den är 

grundstenen i känslan av sammanhang enligt Antonovsky (1987) eftersom den 

utgör den motiverande komponenten. Utan den saknas intresse att söka efter de 

andra två, begriplighet och hanterbarhet. Bearbetningen av de existentiella 

frågorna och den existentiella erfarenheten kan enligt vårdtagarna leda till 

självkännedom och insikt, något som de menar är avgörande för att kunna förstå 

och förändra sin situation och göra andra val, och därmed ta sig vidare från 

utmattningstillståndet. Självkännedom och insikt leder till att man kan förstå hur 

man har hamnat i situationen och vad man behöver göra för att ta sig vidare.  

Människan vill ha ordning och sammanhang och undvika gränssituationerna, 

men Jaspers menar att det är omöjligt, då hela människans liv är en gränssituation, 

det är villkoret för mänskligt liv, att hon möter gränssituationer och plötsligt 

befinner sig på en plats där hon aldrig varit förut. Det vill människan undvika, 

men då går hon blind genom livet och går miste om att lära sig något om sig själv 
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och om livet menar Jaspers (1919). Bornemark (2006) har som vi sett, pekat på 

gränssituationen som kunskapsproducerande. Det är också kunskap och förståelse 

som vårdtagarna söker för att skapa ordning i det kaos som utmattningen innebär i 

sin tillvaro. Det är insikterna som vårdtagarna fått i den existentiella bearbetningen 

som fungerar som en väg framåt, ut ur gränssituationen, ut ur återvändsgränden.  

Livet är oberäkneligt, det är Antonovskys utgångspunkt när han söker svaret 

på vad som skapar hälsa (1987). Hälsan är beroende av människans hållning 

gentemot livet. Om hennes hållning är att hon kan uppleva känsla av sammanhang 

trots livets påfrestningar, att livet trots allt är begripligt, hanterbart och 

meningsfullt, då har hon en buffert mot stress. Jaspers (1970) resonerar på liknande 

sätt. Livets oberäknelighet hotar människans behov av sammanhang. Att inse att 

det är i detta sammanhang som hon lever sitt liv och att hon har kapaciteten att 

möta den avgrund som hon upplever så hotfull, är en nyckel till att kunna hantera 

gränssituationen.  

 

6.8 En holistisk-existentiell människosyn och 
rehabiliteringsansats 

Utifrån en helhetssyn som inkluderar existentiella behov blir den existentiella 

erfarenheten lika självklar att uppmärksamma som individens fysiska eller 

psykiska erfarenheter. Den existentiella erfarenheten behöver mötas med 

bekräftelse av vårdgivaren. Den genomgripande erfarenheten kan inte mötas 

endimensionellt, med vård som enbart riktas mot den drabbades fysiska eller 

psykiska hälsa. Den behöver mötas som en existentiell erfarenhet som får 

konsekvenser för hela livsupplevelsen och rehabiliteringen behöver inkludera 

människans hela upplevelse.  

 

6.8. 1 Mod att vara i den existentiella sårbarheten  

Att se och uppleva människans existentiella ensamhet och sårbarhet är svårt, 

både för vårdgivare och för vårdtagare. Det krävs mod av vårdgivaren att möta 

vårdtagarens existentiella lidande. Det krävs att det existentiella lidandet kan 

härbärgeras, att vårdgivaren kan hantera det som den existentiella bearbetningen 

sätter igång hos vårdtagaren, och att vårdtagaren orkar med den djupgående 

processen. Vårdgivaren kan, av en rad orsaker, välja att inte se vårdtagarens 

existentiella lidande. Det kan bero på rädsla för den arbetsbörda som det kan 

innebära, brist på tid eller rädsla för att bli för personlig och förlora sin 

professionalitet. Det krävs mod av vårdgivaren att ge sig in på ett område som 

biomedicinsk utbildning knappt berör. Mod krävs också av vårdtagarna som 

beskriver att det kan upplevas som att hoppa fallskärm att ge sig in på det 

existentiella området, att öppna sig för det och dela det med en annan människa. 

Jaspers (1970) säger, att om människan går in i gränssituationerna med öppna 
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ögon så tvingas hon göra ett språng ut i det okända. Hon vet inte vad som väntar. 

Språnget måste göras utan att veta var och hur hon landar. För att vårdtagaren ska våga 

anta den utmaningen krävs att vårdgivaren kan skapa tillit, visa öppenhet, 

bekräfta och spegla lidandets existentiella dimension. Det är också helt avgörande 

att vårdtagaren vill ge sig in på detta område.  

 

6.8.2 Mötet som en väg till sig själv och transcendensen 

Intersubjektivititet är grundläggande för människan menar Jaspers (1970) som 

säger att människan blir sig själv i kommunikation med andra människor. I 

kommunikationen manifesteras människans identitet, genom att hon utforskar 

sina gränser mot andra. ‘[N]either the I nor the other have a solid substance of 

being previous to our communication. This is why the way we become ourself in 

communication seemed like a creation out of nothing.’ (Jaspers, 1970, volym II, s. 

64, [1932, s. 70]. I rehabiliteringen blir samtalet ett sätt för vårdtagaren att börja 

återknyta till sig själv, sina värderingar och till det som upplevs meningsfullt. Det 

innebär samtidigt att tydliggöra inför sig själv och andra vem man är. Vårdgivarna 

anser att den utmattade människan behöver möta sig själv, efter att ha distanserats 

från sig själv under utmattningsprocessen. 

Förutsättningen för ett äkta möte är, enligt vårdtagarna, människor som vill 

utforska det existentiella, som är öppna och intresserade av det. Alternativa 

uttryckssätt såsom bild och musik är viktiga kommunikationsmedel eftersom den 

existentiella erfarenheten inte alltid kan uttryckas verbalt, något som både är 

vårdtagarnas och vårdgivarnas erfarenhet. Skapandet kan därför utgöra ett forum 

för kommunikation, en kommunikation som av vårdtagarna beskrivs som att dela 

existensen, inte via samtal och intellekt, utan via gemenskap som präglas av 

öppenhet inför det existentiella. Gestaltning av den existentiella upplevelsen i 

bilder beskrivs av en av vårdtagarna som den enda vägen till kommunikation 

kring de allra mest sårbara områdena. Den kommunikation som bildskapandet 

möjliggjorde, var helt avgörande för hennes rehabilitering. En vårdtagare talar om 

upptäckten av en sida som hon tidigare inte sett hos sig själv – andligheten – som 

hon fick syn på under rehabiliteringen. Hon berättar också om hur hon i naturen 

upplevt sig vara en del av något större, och att mötena, samtalen, 

kommunikationen via bildskapandet, påminde om detta. Jaspers (1919) talar om 

svårigheten att sätta ord på den mystika erfarenheten som alltid är mer än vad 

språket kan rymma, samtidigt som erfarenheten av det mystika trots det kan delas 

och kännas igen i samtal mellan människor. Det är möjligt att dela det som inte går 

att fullt uttrycka genom att man har en levd erfarenhet att relatera till.  

Vårdgivarna menar att samtalet är centralt för rehabiliteringen, där mötet och 

samvaron mellan två subjekt är utgångspunkten för rehabiliteringen. Det är när två 

subjekt möts på samma nivå som ett intersubjektivt samarbete kan starta.  
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Vårdtagarnas erfarenhet är att det är möjligt, och en möjlighet, att utforska även 

en andlig eller religiös dimension tillsammans med andra människor som är öppna 

för det och intresserade av det. Det perspektivet är ännu en resurs att utforska i 

tillvaron. Det krävs tydlighet från vårdgivarens sida att även detta perspektiv går 

att behandla i rehabilitering menar vårdtagarna.  

 

6.9 KASAM och existentiellt perspektiv i samhället 

Vårdgivarna menar att människans existentiella ensamhet blir extra tydlig när 

det saknas mötesplatser för att dela existentiella erfarenheter, något de menar är 

utmärkande för det svenska samhället. Deras erfarenhet är att människor upplever 

sig vara ensamma med sina existentiella frågor. Vårdtagarna talar om att det råder 

en existentiell tomhet i samhället, som har sin grund i att människor saknar en 

djupare, och gemensam mening.  

Känsla av sammanhang skapas inte enbart i individens privatliv. Antonovsky 

pekar på att det är hela samhällets ansvar att verka för en salutogen miljö (1993). Ju 

mer ett samhälle kan stärka sina medborgares KASAM, desto mer salutogent blir 

utfallet, påpekar Antonovsky (ibid.). Nyckeln till ett salutogent samhälle är enligt 

Antonovsky, människor som bryr sig om varandra (1993). Vårdtagarna upplever 

att samhällsutvecklingen går åt motsatt håll. De menar också att människor saknar 

verktyg att hantera den tomhet och brist på mening som följer av att arbete och en 

stark ekonomi blir det viktigaste att sträva efter i livet, värderingar som präglar det 

svenska samhället idag enligt dem. Att materialism dominerar människors liv i 

sådan grad att andliga värden inte längre räknas konstaterades av WHO 1983 

(WHO, 1991b) vilket betraktades som en orsak till att människor upplever oro och 

känner rädsla inför framtiden. Det var också anledningen till att den andliga 

hälsodimensionen inkorporerades i WHOs hälsostrategi (WHO, 1991b).  

 

 

7 DISKUSSION 

7.1 En fördjupad förståelse av utmattningssyndrom 

Den pionjära forskningen (Maslach, 1985; Maslach, Jackson & Leiter, 1996) 

beskrev det som då benämndes utbrändhet som människors emotionella 

utmattning till följd av intensivt engagemang i arbete med människor. Aktuell 

forskning inom området har vidgat förståelsen av utmattningssyndrom som ett 

tillstånd som även drabbar arbetslösa och kan orsakas av händelser i privatlivet 

(Hallsten et al. 2002).  

Hasselberg et al. (2014) visar att känslomässiga krav, personliga konflikter och 

oro för ekonomi och familj kan ligga bakom utmattningssyndrom. Svag självkänsla 
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(Hallsten et al. 2002; Hallsten et al., 2005; Blom, 2011), stress-sårbarhetsmodellen 

(Åsberg & Nygren, 2012) och krav-kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) 

bidrar också till förståelsen av stressens påverkan på hälsan. Åsberg & Nygrens 

(ibid.) longitudinella forskning pekar återigen på arbetslivsfaktorers betydelse för 

utveckling av stressrelaterad ohälsa, och lyfter även fram självkänslans och 

sårbarhetens betydelse. 

Studien i denna avhandling fördjupar förståelsen av utmattningssyndrom 

genom inblicken i den existentiella utmaning som vårdtagarna upplevt. Deras 

berättelser låter oss förstå utmattningssyndrom som en genomgripande existentiell 

erfarenhet, då existentiella frågor blir angelägna. Deras erfarenheter visar på de 

komplexa behov som utmattningssyndrom kan innebära, som även innefattar en 

existentiell problematik. De drabbade försöker förstå sin situation för att kunna 

hantera den. I denna situation framstår den existentiella problematiken som central 

för förståelsen av vad som orsakar den djupa kris som ofta följer av 

utmattningstillstånd. Den existentiella problematiken, särskilt meningsfrågan, 

framstår som en nyckelkomponent i arbetet med att återfinna motivation för att 

kunna röra sig i en hälsofrämjande riktning. 

Förståelse av utmattningssyndrom som en existentiell kris med ursprung i 

meningslöshet, en livsföring som rör sig allt längre bort från de egna 

värderingarna och som en situation som genererar existentiella frågor, har 

beröringspunkter med Pines och Keinan studie (2005) som anser att 

utmattningssyndrom skulle kunna förstås i relation till människans missnöje 

med sin arbets- eller livssituation. Studien i denna avhandling pekar delvis i 

denna riktning men styrker inte ”missnöjesförklaringen”. Problematiken är 

betydligt djupare än så. Det handlar om maktlöshet och meningsförlust, och om 

ett livsförändrande tillstånd som upplevs som att man inte vet om man är död 

eller levande. Vårdtagarna talar om hur bristen på reflektion kring de 

existentiella frågorna lett fram till att man tappat sin motivation och drivkraft, 

sin mening. Frågorna om de val man gjort i livet, om varför man finns och om 

det finns något meningsfullt någonstans blir så brännande att de inte går att 

ignorera. Kanske skulle Leon Festingers (1957) begrepp kognitiv dissonans i 

överförd mening kunna användas, att ”existentiell dissonans” uppstår när 

mäniskan inte lever i enlighet med sina värderingar, när hon inte lyssnar till sin 

inre riktning och förlorar sin drivkraft och meningsupplevelse i tillvaron.  En 

dissonans som kommer ur en distansering ifrån sin egen inre riktning som gör 

att människan får allt svårare att skilja ut sin egen röst gentemot andras krav, 

vilket leder till att hon alltmer lever så som hon uppfattar att andra vill, och allt 

mindre som hon själv önskat. 

Den existentiella erfarenhet som utmattningsprocessen har lett till innebär en 

upplevelse av att allting löses upp, och det blir svårt att greppa situationen. 



 

84 

Behovet att förstå och att få hjälp att lägga det komplexa pussel med all den 

problematik som utmattningen innebär upplevs som en kamp, då det i 

vårdmötet saknas förståelse för situationens komplexitet. Det skapar en känsla 

av hopplöshet hos den drabbade.  

Tolkningen av intervjumaterialet utifrån teorin om känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1987) pekar på att upplevelserna som de drabbade har vid tiden 

före och efter att de drabbats av utmattning präglas av motsatsen till känsla av 

sammanhang. De upplever att deras liv är ett kaos som de inte förstår hur de ska 

hantera och de upplever maktlöshet och meningslöshet.  

Existentiell och religiös coping kan fungera som en resurs för att tolka och 

hantera stress (Pargament, 2013) och kan också inge hopp. Hopp bidrar också 

med framtidsorientering. Om den drabbade människan kan återknyta till sina 

värderingar, till det hon finner meningsfullt och det som motiverar henne, kan 

hon återfinna riktningen i sitt liv, menar vårdgivarna. Därmed kan en 

förändringsprocess startas som går i en salutogen riktning. Framgångsrik 

hantering av stress kan enligt Antonovsky (1987) leda till stärkt KASAM, och 

därmed stärkt hälsa. Utfallet kan då bli ”resilience”, förmågan till återhämtning 

genom framgångsrik coping (Seaman et al. 2014).  

Upplevelsen av att befinna sig i en återvändsgränd säger något om den 

uppgivenhet och den plötsliga insikt som den drabbade får av att uppleva att 

hon tappat kontrollen över tillvaron. Plötsligt har man inga fler lösningar att ta 

till, men det kaos man befinner sig i måste man förflytta sig ifrån. Att drabbas av 

utmattning innebär att nå en gräns i livet då det inte är hållbart att fortsätta leva 

som tidigare. Återvändsgränden är en gränssituation, (Jaspers, 1970) en ny plats i 

tillvaron där man inte varit förut, som man inte kan hantera på det sätt som man 

hittills har hanterat sin tillvaro. Upplevelsen förstärks i och med att gränsen 

upplevs både inom och utanför människan., det är en gräns som upplevs både i 

kropp och själ. Den inre, existentiellt upplevda gränsen är inte lika synlig för 

omvärlden, men kan få desto djupare konsekvenser för den drabbade. Den yttre är 

oftast tydligare för omvärlden eftersom den får sociala konsekvenser.  

Ekstedt & Fagerberg (2005) beskriver utbrändhet som att nå botten. Gränsen, 

eller botten, kan utgöra början på ett förändrat liv eftersom det blir en situation 

som sätter ljus på individens existentiella frågor om vad hon vill, och vad som 

egentligen är meningsfullt för henne (ibid.). Jaspers (1970) menar att det här är 

gränssituationens möjlighet, den öppnar en väg, utåt mot något större, ut från 

det begränsade läget. Återvändsgränden kan visa sig ha en väg framåt om 

människans svar på de existentiella frågorna får visa riktningen.  

Vårdgivarna menar att hållbarhetens gräns som är nådd, nu måste 

respekteras, och det innebär att människan måste börja kalibrera inåt mot sin inre 

riktning, sin mening, sina värderingar, sina svar på vad som är viktigt.  Arman et 
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al. (2011) visar på liknande sätt vikten av individens kontakt med sina 

värderingar. Vårdgivarnas erfarenhet är att det skapar en sorgereaktion hos 

människan när hon inser att hon har nått sin gräns, att det är en existentiell 

utmaning att inte fungera som människa längre. Vårdgivarna ser den 

existentiella krisen som en möjlig väg till utveckling på samma sätt som Ekstedt 

& Fagerberg (2005) beskriver att när botten är nådd, finns en möjlighet till något 

nytt. Därför blir också de existentiella frågorna så viktiga att belysa. Den process 

som kan starta i och med att människan åter får tillgång till sin inre drivkraft, sin 

mening och sin motivation möjliggör empowerment, den ger henne tillgång till 

sin styrka. 

Att uppleva sig vara tillintetgjord och ha förlorat sammanhang och 

tillhörighet skapar en känsla av existentiell sårbarhet enligt vårdgivarnas 

erfarenhet. Strang (2013) beskriver den existentiella krisen som ett resultat av att 

människans försvar för att hålla existentiell ångest borta bryts ner. Strang (ibid.) 

använder också Jaspers begrepp gränssituation (1919) för att beskriva den 

existentiella kris som blir så djup att den upplevs hota individens livsavgörande 

värden. Strang (2013) menar också att den existentiella krisen tvingar människan 

att relatera till den existentiella ensamheten och meningslösheten.  

Jaspers (1970) menar att om människan kan se gränssituationen, inte enbart 

som ett hot mot den trygga vardagen, utan som en erfarenhet som ger henne 

insikter om livet, kan hennes upplevelse av livet stärkas och hon kan erfara att 

hon är ännu något mer än det hon kände till om sig själv (Jaspers, 1970). Att det 

skyddande skalet har krackelerat möjliggör för människan att bygga sig en ny, 

mer hållbar bas för sitt liv.  

 

7.1.1 Meningsupplevelsens betydelse  

Vårdgivarna lyfter fram meningens betydelse som en nyckelkomponent i 

förståelsen av utmattningssyndrom, eftersom deras erfarenhet är att stress i sig inte 

är tillräckligt som förklaring till den djupa kris som utmattning innebär. Däremot 

förstår de den existentiella kris som den drabbade genomgår som ett resultat av en 

förlust av mening. Förlusten har sin grund i en upplevelse av att ha blivit 

tillintetgjord, att ha förlorat sitt sammanhang och sin gemenskap i en social 

mening, men kanske främst i en existentiell mening. Meningen är därför central för 

förståelsen av utmattningssyndrom, och det innebär att den blir viktig att 

uppmärksamma i rehabilitering. Frankl (1962) och Antonovsky (1987) betonar 

meningens betydelse som motivationskraft för människan. Frankl (1962) menar att 

mening och sammanhang måste sökas och förverkligas av individen, och att det är 

psykiatrins främsta uppgift att fokusera människans behov av mening. Yalom 

(1980) och Sand & Strang (2013) liksom Strang & Beck-Fries (2012) nämner 
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meningslösheten som en existentiell utmaning som inte sällan blir central för 

människan i samband med ohälsa. 

Vårdtagarna menar att upplevelsen av meningslöshet i deras liv är en av 

orsakerna bakom den process som ledde till att de blev utmattade. De menar 

dessutom att det finns en existentiell tomhet i samhället som gör att människor 

saknar en djupare mening i tillvaron och att det innebär att människor saknar 

verktyg att hantera motgångar i livet. De är samtidigt själva exempel på detta, då 

mycket av deras mening varit knuten till deras arbete och yrkesidentitet. Arbetet 

har varit viktigt för deras meningsskapande. Med en förlorad förmåga att 

förverkliga sina ideal och mål i sitt yrke blir frågan om vad som kan förse deras liv 

med mening viktig att bearbeta och söka svar på.  

Vårdgivarna talar om behovet att omtolka meningsskapandet när individen 

främst skapat mening genom att vara till för andra på bekostnad av sitt eget 

välbefinnande. Rehabiliteringsarbetet handlar då om att se sig själv och sin roll i 

samspelet med andra människor i ett nytt ljus och inse att man själv har rätt att ta 

plats på samma villkor som andra människor, och att man också har rätt att ha 

behov. Vårdgivarna menar att den drabbade behöver återknyta till sig själv och sin 

inre riktning som gradvis förlorats under utmattningsprocessen. Den förlorade 

meningen menar de kan återfinnas genom att bli medveten om sina värderingar 

och återknyta till det som man innerst inne upplever som viktigt och centralt i 

livet.  

Rehnsfeldt (1999), Coyle (2002) och Bullington et al. (2003) har i sina studier 

visat att meningsskapande är en väg till återerövrande av kontroll och 

livsförståelse, och fungerar som en väg till helande. Att tala om behov av helande 

är befogat när det handlar om att läkas från djupa traumatiska livsupplevelser som 

fått avgörande påverkan på en människas självbild och handlingsmönster. För att 

vårdtagaren ska få syn på handlingsmönster som inte varit konstruktiva och 

hälsosamma, och därmed få möjlighet till större kontroll över sin hälsosituation, är 

dessa frågor avgörande att bearbeta. Detta är en form av empowerment och 

fungerar som ett verktyg i det långsiktiga förändringsarbetet som rehabiliteringen 

utgör startskottet för.  

 

7.1.2 Hållbar rehabilitering  

Att arbeta med vårdtagarens existentiella erfarenheter och existentiella frågor i 

rehabilitering ser vårdgivarna som bidragande till långsiktighet och hållbarhet 

eftersom den existentiella bearbetningen innebär att det går att återfinna 

motivation och drivkraft. Detta arbete syftar till att vårdtagaren ska återfå resurser 

och kompetens att hantera svårigheter i sitt liv, resurs och kompetens som gått 

förlorad under utmattningsprocessen. Detta arbetssätt skiljer sig åt från många av 

de rådande behandlingsmetoder som innebär ett förändringsarbete i den konkreta 
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problematik som finns exempelvis på den drabbades arbetsplats och som också 

lyfts fram i den longitudinella forskning som DU-projektet genomfört (Åsberg & 

Nygren, 2012). Hållbarhet och långsiktighet är också centralt inom empowerment, 

en nyckelmekanism inom health promotion och folkhälsoarbete (WHO, 1998). Det 

innebär att insatserna ska syfta till självständighet och självbärande, det vill säga 

när insatsen är över så ska de som berörs av den själva ha erövrat den kunskap och 

de resurser som är nödvändiga för att upprätthålla och utveckla den 

förändringsprocess som startats. 

Självförtroende och tro på sin egen kapacitet är centralt för ökad empowerment 

(WHO, 1998), och det har också varit viktiga teman i rehabiliteringen med 

existentiell ansats. Vid utmattningssyndrom är individens självbild och tro på egen 

kapacitet viktigt att uppmärksamma och arbeta med. En negativ självbild kan vara 

en faktor som påverkar individens handlingsmönster, både gentemot andra, men 

även gentemot sig själv enligt vårdgivarna. Självkänslans betydelse är något som 

också Hallsten et al. (2005) och Åsberg & Nygren (2012) visat är viktigt att 

uppmärksamma för att förstå faktorer bakom utmattningssyndrom. 

Forskning med fokus på meningsskapande och värden i livet som motivation 

för tillfrisknande pågår inom ämnet rehabiliteringsmedicin i svensk vårdkontext 

(Levi & Hultling, 2011). Syftet är att utifrån humanistiskt-filosofiska insikter om 

meningsskapande utveckla hållbar rehabilitering. En svårighet med ett perspektiv 

som har långsiktighet och hållbarhet som mål, menar vårdgivarna, kan vara att 

resultatet av rehabiliteringen kanske inte visar sig direkt så att det är mätbart på 

samma sätt som rehabiliteringsmetoder som använder sig av kognitiv 

beteendeterapi. Långsiktighet och hållbarhet i rehabilitering måste ändå vara 

viktigt, både ur ett vårdtagarperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Vård och 

rehabilitering som inte är hållbar blir kostsamt, både för vårdtagaren som inte blir 

hjälpt, och för samhället eftersom det skapar ökade vårdkostnader.  

 

7.2 Existentiellt perspektiv i rehabilitering  

Att meningsfrågor och frågor om riktning är vanliga existentiella teman i 

vårdkontexten har tidigare Koslander et al.( 2009), Leung & Esplen (2010), liksom 

Strang et al., (2002), Udo (2012) och Bullington et al. (2003) visat. Det har inte bara 

konstaterats att de existentiella frågorna finns hos vårdtagaren, utan att 

uppmärksammandet av frågorna också har betydelse för en människas 

hälsoutveckling (Antonovsky, 1987; Pargament, 2013).  

Både vårdtagare och vårdgivare talar om mötet som något som kan skapa 

förutsättningar för en god utveckling, eller skapa känslor av hopplöshet när 

vårdtagaren inte känner sig sedd och förstådd i sin situation. Rehnsfeldt (1999), 

Bullington et al. (2003) och Arman et al. (2011) har visat på betydelsen av 

vårdmötets möjlighet att omvandla lidande till meningsskapande. Vårdgivarna 
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anser att en människa som blir sedd utifrån hela sin livsupplevelse, där också 

hennes existentiella erfarenheter och frågor uppmärksammas och erkänns, får kraft 

att orka genomföra det krävande förändringsarbete som rehabiliteringen innebär. 

Hon kan därmed skapa distans till sin diagnos. Perspektivet är därmed 

resursskapande för vårdtagaren, som kan betrakta sig som något mer än en patient 

som har en diagnos. Istället för att söka identitet i diagnosen, blir hennes 

existentiella frågor, hennes värderingar och hennes vilja till mening det som hon 

kan bygga en identitet på. Jaspers (1970) pekar också på mötet mellan människor 

som en förutsättning för att en människa ska bli till, få syn på sig själv. Det är i 

mötet där det existentiella står i centrum som vårdtagarna också upplever att något 

händer i deras rehabilitering. I mötet mellan människor genom samtal eller genom 

andra sätt att kommunicera och gestalta det existentiella, kommer insikter och 

upplevelsen av att få syn på sådant som man behöver känna till om sig själv.  

Svenaeus (2003, 2013) anser att de medicinska diagnoserna idag har kommit att 

bli något mer än en diagnos för människor. Diagnosen, menar han, ger människan 

en tillhörighet i ett sammanhang och erbjuder henne en roll. Den blir ett redskap 

för individen att förstå sig själv. Den medicinska vetenskapen får i och med detta 

en existentiell uppgift (ibid.). Vårdgivarna anser att det är vårdtagarens resurser 

och kompetens som ska utgöra utgångspunkt för rehabiliteringen, inte deras 

svagheter och deras diagnos i första hand. Det handlar om att välja ett salutogent 

fokus (Antonovsky, 1987). Istället för att skapa och förstärka den medicinska 

diagnosen som identitetsskapande blir vårdtagarens sökande efter mening och 

värde istället en copingstrategi, en resurs för vårdtagaren. Enligt Antonovsky 

(ibid.) ger meningsupplevelsen motivation att söka och använda andra 

copingstrategier, vilket innebär att individens KASAM förstärks efterhand, och en 

hälsofrämjande process har startat. Den resurs som den existentiella 

hälsodimensionen kan bidra med, kan fungera som en generell motståndsresurs 

(Antonovsky, 1987; Eriksson & Lindström, 2006), och bidra till att skapa en buffert 

mot stress och ohälsa.  

Att anta ett existentiellt perspektiv på en människas situation i rehabilitering 

innebär därför att ta tillvara en resurs som inte utnyttjas i särskilt hög grad inom 

health promotion och folkhälsoarbete (Rannestad et al. 2012). Det är en resurs som 

bör tas tillvara, något som även WHO pekar på (WHO, 2004). 

 

7.3 Helhetssyn och existentiellt perspektiv 

Vårdgivarna menar att det är i helhetssynen på vårdgivarens livssituation och 

på hennes behov som det existentiella perspektivet får en naturlig plats. Det 

innebär inte, menar de, att det existentiella perspektivet ska överbetonas, men det 

är lika viktigt och berättigat som andra perspektiv. De anser också att det är i 

interaktionen mellan olika typer av rehabiliteringsinsatser som synergieffekter 
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skapas. Helhetssyn i rehabilitering är, enligt vårdgivarna, inte enbart kopplat till 

människosyn utan inbegriper också inkludering av olika behandlingsmetoder, 

olika uttryckssätt för existentiella erfarenheter och därmed olika vägar till läkning. 

Den utmattade står inför utmaningar utöver medicinska, psykiatriska och 

psykologiska paradigm anser Stiwne (2009) liksom Aronsson (2009). Jones & 

Bright (2001) och Hallsten et al. (2002) anser att en helhetssyn på människans 

situation är nödvändig för att förstå stress och utmattning eftersom stressen ofta 

har sitt ursprung i, och påverkar flera livsområden. En problematik kring 

användandet av begreppet helhetssyn i facklitteraturen är att det ofta används 

utan precisering och med olika innehåll, något som Bullington & Fagerberg (2013) 

visat. Det gör begreppet otydligt, vilket är olyckligt eftersom det innebär att en för 

vårdtagaren betydelsefull ansats därmed riskerar att förlora i dignitet. Den 

enskilda vårdgivaren kan inte ha kompetens att möta alla vårdtagarens behov, 

men behöver ha insikt i komplexiteten i den drabbades situation. Avhandlingens 

studie visar att det krävs samverkan mellan olika kompetenser för att erbjuda vård 

och rehabilitering utifrån helhetssyn. För att det existentiella perspektivet ska gå 

att omsätta i praxis krävs kompetens om perspektivets betydelse hos vårdgivaren.  

Medvetenheten i vården behöver öka kring vårdtagarnas existentiella behov 

menar vårdgivarna, och pekar på det biomedicinska paradigmet som en förklaring 

till att perspektivet ofta osynliggörs i vårdkontexten. Behov av ökad medvetenhet 

om det existentiella perspektivet är något som också Strang et al., (2002) och Leung 

& Esplen (2010) framhåller. Patienter i olika vårdkontexter har existentiella behov 

(Strang et al., 2002; Udo et al., 2011), och patienter upplever ytterligare lidande när 

deras existentiella behov ignoreras i vårdsammanhang (Arman et al., 2004; 

Fredriksen, 2011). Vårdtagarnas erfarenhet av att inte bli bemött med förståelse för 

sin livsupplevelse skapade förvirring och känslor av hopplöshet hos dem. 

Patienter (Fugelli, 2001; Huber et al., 2016) anser att den existentiella 

hälsodimensionen har lika stor betydelse för deras hälsa som den fysiska eller 

psykiska hälsan. Det är en hälsosyn som är annorlunda än den hos läkare och 

beslutsfattare inom vården (Johansson, 2012) som har ett biomedicinskt synsätt på 

hälsa. Medvetenheten om hur människor uppfattar hälsa och vad som bidrar till 

deras hälsa behöver därför öka hos vårdgivare. Medvetenheten om den 

existentiella hälsodimensionen behöver öka på flera områden. Pargament 

förespråkar att psykoterapeuter bör utbildas i frågor kring hur människors 

religiösa och existentiella frågor ska behandlas i terapi (Pargament 2007; Zinnbauer 

& Pargament, 2000). En av utgångspunkterna för det rehabiliteringsprogram som 

vårdgivarna i denna studie initierade var just ett ökat behov av kunskap om detta 

område hos psykoterapeuter, något som ledde till att ett flertal konferenser på 

temat tro och psykoterapi arrangerades (C.:S, personlig kommunikation, 6 april, 

2001). Idag syns en efterfrågan kring den existentiella hälsodimensionen i de 
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konferenser som anordnas över landet (Sällskapet för existentiell psykoterapi, 

2014; Västmanlands kommuner och landsting, 2015) och i de nätverk kring 

existentiell hälsa som växt fram (Nätverket för existentiell folkhälsa, 2016). Det är 

enligt arrangörerna en erfarenhet hos många som arbetar inom människovårdande 

yrken att de existentiella behoven finns där (Kostenius, 2012) och att det finns ett 

behov att dela denna erfarenhet med andra professionella och öka sin kompetens 

på området.  

 

7.4 Det biomedicinska paradigmet 

Vårdgivarnas erfarenhet är att det biomedicinska paradigmet försvårar för 

möjligheten att se vårdtagarens existentiella behov och möta dem på ett adekvat 

sätt. Även om vårdgivaren vill möta vårdtagarens existentiella behov så är 

resursbristen en försvårande faktor. Bristen på tid gör att vårdgivaren ibland 

bortser från vårdtagarens existentiella behov. Ett annat hinder är att dominerande 

biomedicinska perspektiv innebär att vårdgivaren inte ser de existentiella behoven, 

därför att de inte associeras till vårdsituationen. De omtolkas till psykiska eller 

andra domäner. Perspektivet förknippas inte till vårdsituationen då det inte ingår i 

vårdgivarens utbildning. Att det inte förknippas med vårdkontexten innebär också 

att vårdtagaren inte talar om eller uttrycker sina existentiella behov, utom 

möjligtvis i en kroppslig eller psykisk gestaltning, eftersom de inte förväntar sig att 

det är ett perspektiv som hör hemma inom vården. Perspektivet blir därmed 

osynliggjort.  

Vårdtagarna ger exempel på möten med primärvård och företagshälsovård som 

visar på de svårigheter som finns när det gäller att tillämpa kärnvärden inom 

health promotion. Ett patientfokuserat förhållningssätt innebär att tillvarata och 

stärka patientens upplevda hälsa och egna resurser (Olander, 2009). Vårdtagarnas 

upplevelse av sjukvården är att den inte möter den komplexa situation som de 

befinner sig i, med en problematik som spänner över både fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella perspektiv. Vårdtagarna upplever att fokus inom vården 

ligger på biomedicinska bedömningar och att deras egna upplevelser ignoreras.  

WHO (1991b) konstaterade 1983 att oavsett teknologins utveckling, kan inte 

framgång nås så länge enbart människans kropp behandlas, även själen måste 

uppmärksammas (s.78). 

Illness och disease (Eisenberg, 1977) brukar användas som begrepp för att 

särskilja den subjektiva, upplevda ohälsan från den objektivt påvisbara sjukdomen. 

När människors upplevda ohälsa ignoreras och ett strikt biomedicinskt synsätt på 

hälsa praktiseras kan klyftan mellan vårdgivarens bedömning och vårdtagarens 

upplevelse bli stor. Det kan leda till att vårdtagaren upplever sig missförstådd och 

kränkt, och vårdkontakten blir inte något verkligt möte, utan något som förstärker 

upplevelsen av hopplöshet. Det bidrar därmed inte till någon hälsoutveckling, 
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utan får snarare motsatt effekt. Koslander et al. (2009) liksom Levi & Hultling 

(2011) menar att den biomedicinskt inriktade vården förbiser patienters 

existentiella behov, vilket vårdgivarna i denna avhandlings studie menar beror på 

att vårdpersonal inte förmår att uppmärksamma andra perspektiv än de som 

inryms i den biomedicinska förklaringsmodellen. Personalen är så präglad av detta 

synsätt att andra perspektiv överskuggas. Whitehead (2003) talar om det 

existentiella perspektivet som försummat inom klinisk praxis och Daaleman et al. 

(2001) menar att detta beror på att vårdpersonal har en begränsad kunskap om den 

existentiella hälsoerfarenhet som patienter har och hur den påverkar deras hälsa 

och välbefinnande.  

Enligt de nationella folkhälsomålen (Prop. 2002/03:35) ska Hälso- och 

sjukvården arbeta hälsofrämjande och det finns goda vetenskapliga belägg för att 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i hälso- och sjukvården är 

effektiva för en förbättrad folkhälsa (Folkhälsoinstitutet, 2011). Trots detta är 

sjukvården starkt dominerad av det biomedicinska paradigmet (Downe, 2004; 

Alonso, 2004). Johansson (2010) visar att begreppet hälsofrämjande framstår som 

diffust för vårdpersonalen och därför upplevs vara svårt att tillämpa i praxis. 

Vidare visar Johansson (2010) liksom Strang (2002) att en majoritet av 

vårdpersonalen anser att den svenska hälso-och sjukvården präglas av ett 

biomedicinskt perspektiv på hälsa, medan de själva har en holistisk syn på hälsa. 

Det, i kombination med de erfarenheter av vården som vårdgivarna och 

vårdtagarna i den avhandlingens studie har, visar att det föreligger en verklig 

utmaning för folkhälsoarbetet på det här området. Utmaningen ligger i att 

tydliggöra och konkretisera health promotion som ansats för hälso-och 

sjukvårdspersonal för att det ska kunna omsättas och tillämpas i det kliniska 

arbetet. Health promotion (WHO, 1998) är ett viktigt redskap för att nå 

folkhälsomålen. Tydlighet kring begrepp är viktigt för att det ska gå att omsätta 

innehållet i praxis. Det visar exemplet med WHOs hälsobegrepp som kritiserats för 

att vara omöjligt att mäta och operationalisera (Huber et al., 2011). En liknande 

problematik finns med begreppet helhetssyn, vilket Bullington och Fagerberg 

belyst (2013). En liknande utmaning finns för det existentiella perspektivet. För att 

perspektivet ska omsättas i praxis, behöver betydelsen av det bli tydlig för 

vårdgivare och beslutsfattare, det behövs därför också konkretisering och 

metodutveckling kring perspektivet.  

 

7.5 Hälsodefinitioner och existentiellt perspektiv 

Vårdgivarna anser att helhetssyn i rehabilitering innebär att inkludera men inte 

överbetona det existentiella perspektivet. Huber et al. (2016) och Fugelli & Ingstad 

(2009) har visat att majoriteten patienter och lekmän betraktar hälsa utifrån en bred 

förståelse, som också innefattar en andlig och existentiell dimension, vilken de 
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menar är likvärdig övriga hälsodimensioner. Samma tendens visade sig i den 

patientnära utvecklingen av WHOs utveckling av mätinstrumentet WHOQOL-

SRPB (WHO, 2002) som mäter hälsorelaterad livskvalitet. Människor uppgav då 

att andlighet var en viktig komponent för deras hälsorelaterade livskvalitet. Å 

andra sidan visar Huber et al. (2016) att läkare och beslutsfattare inom hälso- och 

sjukvården i första hand betraktar kroppsliga funktioner som hälsorepresentanter. 

Medin och Alexandersson (2000) har dessutom visat att ett existentiellt perspektiv 

inte självklart ingår i hälsomodeller som säger sig utgå från helhetssyn. 

Hälsomodeller och hälsosyn får konsekvenser för hälsoarbete. När det existentiella 

perspektivet inte ingår i vårdgivarens uppfattning om vad som skapar hälsa och 

vilka behov vårdtagaren har får det konsekvenser för hur vårdtagaren bemöts och 

vilka behov som uppmärksammas. WHOs hälsodefinition har påverkat 

folkhälsoarbetet världen över. Kritiken mot definitionen har bland annat varit att 

den är utopisk och statisk (Huber et al., 2016). Samtidigt har den riktning mot 

hälsoaspekter och individens egen upplevelse, till skillnad mot den hälsosyn som 

konstituerar den biomedicinska sjukvården (Downe, 2004; Alonso, 2004; 

Johansson, 2010). Dagens förändrade sociala samhällssituation innebär nya 

utmaningar för folkhälsan, något som också behöver synas i utformningen av 

hälsomodeller och hälso- och sjukvård (Huber et al. 2011). Giddens (1996), liksom 

WHO (1991a) pekar på de behov som uppkommer i en snabbt föränderlig värld, 

där tidigare meningssammanhang och social stabilitet byts mot en osäkerhet som 

hotar människors hälsa. Både vårdtagarna och vårdgivarna pekar på mekanismer i 

samhället som skapar stressrelaterad ohälsa. Bristen på gemensamma mål och en 

djupare mening i samhällsgemenskapen menar de bidrar till den ensamhet och 

brist på verktyg att hantera motgångar som de uppfattar att många människor 

upplever. Begreppet resilience (Seaman et al., 2014) handlar om resultatet av 

framgångsrika copingstrategier, förmågan att kunna återhämta sig och därmed 

bevara sin hälsa. Trots att den existentiella dimensionen bedöms som lika 

betydelsefull för människans hälsa som andra hälsodimensioner av vårdtagare och 

lekmän (Hubert et al.2016, Fugelli & Ingstad 2009) får denna hälsodimension litet 

utrymme i hälsodefinitioner och i den biomedicinska vårdkulturen.  

Resultatet av avhandlingens studie visar att ett existentiellt perspektiv är 

betydelsefullt för förståelsen av utmattningssyndrom. Meningens betydelse för 

hälsan bidrar till förståelsen av den djupa kris som utmattningssyndrom innebär. 

När en människa förlorar det hon värderat som meningsgivande i tillvaron 

inträder en upplevelse av förvirring och meningslöshet. Det gör att hon förlorar 

motivation och riktning i tillvaron. Hon blir vilsen och sårbar och upplever sig 

utsatt. Känslan av sammanhang (Antonovsky, 1987) bygger på att man som 

människa upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin tillvaro. 
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Känslan av sammanhang försvagas när hörnstenen som bygger KASAM, 

upplevelsen av mening, går förlorad.  

Utifrån en holistisk människosyn blir det på ett sätt märkligt att skilja ut det 

existentiella perspektivet i diskussionen kring hälsa eftersom holism handlar om 

att människan är en odelbar helhet. Användandet av begrepp som existentiellt 

perspektiv eller existentiell dimension riskerar att få motsatt effekt, nämligen att 

man delar upp människans upplevelser och väsen i olika delar, något som 

Bullington och Fagerberg (2013) pekat på. Den risken måste vägas mot att 

existentiellt perspektiv annars tenderar att osynliggöras. I en biomedicinskt 

präglad kontext är det nära till hands att den existentiella dimensionen omtolkas 

och medikaliseras och försvinner in i en psykologisk förklaringsmodell. Den 

existentiella hälsodimensionen behöver därför framhävas som en unik domän för 

förståelse av vad som skapar hälsa, något som Huber et al. (2016) påpekat. 

Det existentiella perspektivet lyfts fram av WHO (1991a), i den svenska 

folkhälsopropositionen (Prop. 2007/08:110), i forskningen (Eriksson & Lindström, 

2007; Seward, 2001; Rannestad, 2012) och i fokusgrupper med vårdtagare och 

lekmän (Huber et al. 2016) som betydelsefullt för hälsan. Trots det återstår mycket 

att göra för att perspektivet ska omsättas i praxis (Daaleman et al., 2001; 

Whitehead, 2003). WHO (2004) har konstaterat att ökad kunskap om betydelsen av 

andlighet och religiositet för hälsan är angelägen, och att förespråkare för folkhälsa 

måste samarbeta med andra sektorer för att tillvarata den för en förbättrad hälsa.  

Den här avhandlingens studie, liksom Rannestad et al. (2012), pekar på att 

health promotion bör riktas mot meningsskapande och en omorientering mot 

individens värden i livet eftersom det kan utgöra en resurs för vårdtagaren och 

bidra till empowerment. Även Green et al. (2000) och Seaward (2001) har visat att 

det existentiella perspektivet har en viktig roll i hälsofrämjande arbete och att det 

också börjar uppmärksammas inom området.  

För att perspektivet ska kunna omsättas i praxis behöver det kontextanpassas 

(Melder, 2011; WHO, 1983), metodutvecklas och prövas inom olika patientgrupper 

och vårdkontexter (Berg & Sarvimäki, 2003) för att på sikt kunna evidensbaseras. 

Det är också något som görs inom forskningen idag (Levi & Hultling, 2011). 

 

7.6 Existentiella frågor, andlighet och religiositet  

En rehabilitering som antar helhetssyn ska enligt vårdtagarna även ge utrymme 

åt andliga och religiösa perspektiv. Vårdtagarna uttrycker att det är viktigt att 

tydliggöra skillnaden mellan ett existentiellt och ett religiöst perspektiv och vad de 

innebär när det ingår i rehabilitering. Tydligheten krävs för att vårdtagaren ska 

uppleva att det är accepterat att tala om religiösa frågor, och för att vårdtagare som 

inte är intresserade av religiösa perspektiv ska kunna avstå från att delta i sådana 

diskussioner.  
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Pargament (1997; 2013) belyser att religion och andlighet utgör en resurs i 

copingprocessen och kan fungera som ett instrument för att tolka och hantera 

stressorer och har även pekat på att kulturkontexten påverkar copingprocessen 

(Pargament, 1997).  

Det är det existentiella perspektivet i relation till utmattningssyndrom och 

rehabilitering som är i fokus i den här avhandlingens studie. Den existentiella och 

religiösa dimensionen av andlighet är olika konstruktioner enligt Davison & 

Jhangri (2010). Religiösa frågeställningar och behov finns däremot också hos 

vårdtagare. Sjukhuskyrkan är en inrättning inom sjukvården som ger vårdtagare 

möjlighet att möta representanter för kristendomen och andra religioner. Oavsett 

tro och åsikt om religion lever alla människor under samma existentiella villkor. 

Det existentiella perspektivet är allmänmänskligt och därför väl fungerande i en 

sekulariserad kontext som den svenska. WHO (2004) har valt att lämna det öppet 

för olika kulturkontexter att tolka begreppet och välja hur det ska implementeras. 

Det är särskilt viktigt i en kulturkontext som den svenska där människor har starka 

individuella-rationella värderingar (World Values Survey, 2015). Det innebär 

däremot inte att det existentiella perspektivet skulle vara inaktuellt. Kanske är det 

tvärtom så att sjukvården har blivit en av de arenor där människors existentiella 

frågor är som mest aktualiserade. Svenaeus (2003, 2013) menar att diagnosen 

alltmer har kommit att fylla en funktion som ett redskap för individen att tolka sin 

livsupplevelse, och att den medicinska vetenskapen på så sätt har fått en 

existentiell uppgift. Johannisson (1990) menar på liknande sätt att kultursjukdomar 

uppstår för att fylla människans behov av ett förhållningssätt till samtiden och till 

den kultur de lever i. Friberg (2006) har särskilt pekat på utbrändhet som en sådan 

diagnos, som är funktionell på det sättet att den ger hemvist åt den erfarenhet av 

otillräcklighet som människor upplever på grund av att samtidens krav upplevs 

som övermänskliga.  

Fereshteh Ahmadi (2015) har studerat religiösa och existentiella 

copingstrategier i Sverige och visat att naturen är den plats dit svenskar i första 

hand vänder sig för att uppleva andlighet, till skillnad från många andra kulturer 

där andliga upplevelser ofta associeras till en religiös kontext. Naturen är också en 

plats som vårdgivarna beskriver har öppnat upp för erfarenheter av att vara en del 

av något större. Ahmadis studie pekar, liksom Pargament (1997), på 

kulturkontextens inverkan på människors existentiella copingmetoder (Ahmadi, 

2015). Det är därför viktigt att undersöka människors existentiella behov i 

vårdkontexten i den speciella kulturkontext som Sverige utgör (WVS, 2015). En 

kulturkontext i vilken människor i allt mindre utsträckning definierar sig som 

religiöst troende och med viljan att själv utforma sitt sätt att förhålla sig till de 

existentiella frågorna. Denna hållning betraktas som en naturlig följd av 

individualiseringen (Bromander, 2013). Davie (2002) och Gustafsson (2003) har 



 

95 

samtidigt pekat på att den religiösa förändring som sker inte innebär att människor 

skulle vara mindre religiösa idag än tidigare. Sigurdson (2000) menar att Sveriges 

präglas av pluralism, att det finns många olika sätt att se på och leva livet, både 

ickereligiösa och religiösa.  

 

7.7 Existentiell dimension som stödjande miljö för hälsa 

Vid konferensen i Ottawa (WHO, 1986) underströks betydelsen av hälsa som en 

helhet och en resurs för vardagslivet, med sociala och fysiska dimensioner, och det 

hälsofrämjande arbetet framhölls som en väg till en förbättrad folkhälsa. WHOs 

begrepp stödjande miljöer för hälsa har sedan konferensen i Ottawa utvecklats till 

en av nyckelstrategierna för hälsofrämjande arbete. Vid konferensen i Sundsvall 

1991 (WHO, 1991a) framhölls att handling för att skapa stödjande miljöer för hälsa 

har många dimensioner; fysiska, sociala, andliga, ekonomiska och politiska, och att 

dessa dimensioner är oupplösligt sammanfogade i en dynamisk samverkan 

(WHO, 1991a). Haglund (1996) menar att begreppet stödjande miljö visar att hälsa 

inte kan förstås annat än insatt i ett sammanhang, som något som påverkas av 

villkoren i den miljö människor lever i. Med miljö syftar Haglund (ibid.) inte 

enbart på synliga strukturer, utan även på andliga, sociala, kulturella, ekonomiska, 

politiska och ideologiska dimensioner.  

Vårdtagarna och vårdgivarna har uppfattningen att det existentiella 

perspektivet och människors existentiella behov inte har en självklar plats i den 

svenska samhällskontexten. De anser att ekonomi och arbete har kommit att bli 

värde- och meningsbärande i samhället, och att människors existentiella behov av 

djupare värden och mening trängs undan av rådande ideal. Det, menar de leder till 

att människor upplever tomhet och meningslöshet och är sämre rustade att möta 

svårigheter i livet eftersom de saknar en personlig mening att hämta kraft ur. Att 

uppleva sig ensam med existentiella frågor och behov förstärker känslan av 

existentiell ensamhet anser vårdgivarna. Det är en utveckling som Frankl (2003) 

pekat på som en orsak till människors psykiska ohälsa i det moderna samhället. 

Längle (1999) menar att när människor inte upplever sig kunna tolka sitt liv i ett 

större sammanhang uppkommer känslor av meningslöshet, som är ett exempel på 

existentiellt lidande.  

WHO (1991a; 1991b) talar i liknande termer kring det moderna och 

individualiserade samhället och dess påverkan på människors hälsa. Även 

Folkhälsopropositionen (Prop. 2007/08:110) relaterar upplevelsen av stress till att 

människor inte upplever att deras existentiella behov är tillgodosedda. 

Vårdtagarna och vårdgivarna menar att människor behöver uppleva att de gör 

saker tillsammans med gemensamma mål och lever i en tillvaro som präglas av 

omtanke och gemenskap. De menar också att människors existentiella behov 

behöver uppmärksammas, inte enbart den fysiska hälsan, som ett led i 
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hälsofrämjande insatser på arbetsplatser. Exempelvis, menar de, kan det ske 

genom samtal på arbetsplatser kring existentiella frågor för att undvika att fler 

människor drabbas av utmattningssyndrom.  

Människans sökande efter svar på de existentiella frågorna visar sig i filosofins 

historia, och tar sig särskilt uttryck i existentialfilosofin, senare existentialismen 

(Nordin, 2003). Kopplingen mellan existentiella frågor och psykisk hälsa, görs av 

bland andra Frankl (1962) Boss (1957; 1979) och Binswanger (1955). Yalom (1980) 

betonar att människan särskilt i livets svåraste situationer konfronteras med 

existentiella frågor. Detta tas upp inom ett av de nyare medicinska 

specialistområdena i svensk vårdkontext, rehabiliteringsmedicin (Levi & Hultling, 

2011) då människor i livsförändrande situationer är beroende av en inre 

motiverande drivkraft för att orka hantera de utmaningar som exempelvis förlorad 

rörelseförmåga kan innebära. Rehabiliteringsprogram med existentiellt fokus 

(Flatters, 2010; Grahn, 2005; Kristén, 2003; Larsson & Lagerström, 2005; Regionalt 

cancercentrum, 2016), liksom en utarbetad modell för existentiell folkhälsa, 

(Melder, 2011) och konferenser kring den existentiella hälsodimensionen visar att 

den existentiella ansatsen är efterfrågad i den svenska vårdkontexten.  

Riktlinjerna för folkhälsoarbetet, med health promotion som ansats och 

stödjande miljöer som en av nyckelstrategierna, har utarbetats sedan decennier 

(WHO, 1986). En alltmer omfattande forskning i svensk vårdkontext visar på 

behovet av ett existentiellt perspektiv i vården (Koslander, 2009; Leung & Esplen, 

2010; Strang et al. 2002; Strang, 2013; Udo, et al. 2011). Icke uppmärksammade 

existentiella behov skapar ytterligare lidande hos patienten (Ekblad et al. 2012; 

Fredriksen, 2011; Jakobson et al. 1997). Folkhälsoarbetet, med primärvården som 

arena för folkhälsoinsatser, står inför ett antal utmaningar. Exempelvis föreligger 

behov av att öka kunskapen bland vårdpersonal om vad health promotion innebär 

samt om hälso-och sjukvårdens uppdrag att bli mer hälsofrämjande (Johansson, 

2010). En annan utmaning är att verka för att konkretisera health promotion och 

även existentiellt perspektiv för att underlätta omsättandet i praxis. Den här 

avhandlingen har visat på behov av detta perspektiv inom ramen för det 

folkhälsoarbete som sker inom vården. Studien har också visat på den potential 

som ligger i Antonovskys begrepp KASAM som ett sätt att arbeta med 

utmattningssyndrom. Studien vill också understryka att WHO (1986) anger den 

existentiella dimensionen som en av de dimensioner som skapar stödjande miljöer 

för hälsa. Här finns en till stora delar outnyttjad resurs som kan bidra till health 

promotion, en resurs att ta tillvara inom hälso- och sjukvården, både i det 

förebyggande folkhälsoarbetet som ska ske i ett tidigt skede inom primärvården, 

och inom rehabilitering.  

Eriksson och Lindström (2007) talar om ”life promotion” som en 

vidareutveckling av definitionen av WHOs (1986) definition av health promotion. I 
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”life promotion” inkluderas den existentiella hälsodimensionen och processen 

syftar till att få ökad kontroll över hälsan, bland annat med hjälp av upplevelsen av 

mening.  

Hammarlin (2008) diskuterar det samhälleliga klimatet, utifrån fokus på 

mediefokusering och genusaspekter på utmattning. Genusaspekten är viktig att 

uppmärksamma när det handlar om utmattningssyndrom, då kvinnor drabbas 

hårdare av stress än män, något som delvis hänger samman med att kvinnor tar på 

sig en större arbetsbörda i hemmet, vilket Krantz, Berntsson & Lundberg (2006) 

och likaså Währborg (2009) betonar. Genusaspekten är också viktig att betona ur 

ett rättviseperspektiv, menar Marmot (2004) och Wilkinson (2005), eftersom den är 

en inflytelserik hälsodeterminant. Kvinnor lever i regel hälsosammare än män, äter 

bättre och tränar mer, enligt Previa (2016) företagshälsovård, samtidigt som 

företaget levererar fem gånger så mycket stresshanteringstjänster till kvinnor som 

till män. Det är heller ingen tillfällighet att informanterna i den här avhandlingens 

studie enbart består av kvinnor.  

Redan den antika filosofen Platon intresserade sig för vad som genererar ett 

friskt samhälle. Giddens (1999) menar att tillvaron blir mindre förutsägbar då 

stabila trygghetssystem som exempelvis kultur, familj och religion kan utgöra löses 

upp i det moderna samhället, och WHO (1991a; 1991b) pekar på denna utveckling 

som skadlig för människors hälsa. Sociala förändringar som dessa anses utgöra 

viktiga förklaringar bakom den ökande stressen (SOU, 2006:77). I det senmoderna 

samhället råder en brist på upplevelse av att vara en del av ett sammanhang på 

samhälls- och kulturnivå (Giddens, 1999; Bauman, 2002). De existentiella behoven 

finns där, och kommer alltid att finnas. Frågan är vad dessa behov tar vägen, i ett 

samhälle där det rationella tänkandet dominerar och där människors behov av 

andlighet och mystik är bortrationaliserat, vilket vårdgivarna anser är fallet i 

Sverige.  

 

7.8 Metodologiska överväganden  

7.8.1 Forskningsetiska perspektiv  

All forskning innebär etiska överväganden, men det är av särskild vikt att 

reflektera över etiska perspektiv i en studie som involverar människor som 

befinner sig i ett vårdsammanhang. I en ideal intervjusituation skapas förtrolighet 

och informanten delar med sig av sina personliga erfarenheter, något som också 

skedde i mötet mellan forskaren och informanterna i denna undersökning. Detta 

innebär ett stort ansvar för forskaren att förvalta. Forskaren har ett ansvar för att 

det förtroende som informanten visat inte missbrukas (Malterud, 1998). 

Vårdtagarna delade med sig av mycket personliga upplevelser, svårigheter och 

kamp som de genomlidit under sin sjukdomstid. Det har inneburit att valet har 

gjorts att inte ta med sådant i avhandlingen som bedömts vara för känsligt och för 
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utlämnande. I en del fall bad också vårdtagarna om att delar av intervjuerna inte 

skulle publiceras. Det har självklart respekterats. 

Intervjuer som berör ämnen som sjukdom och hälsa kan framkalla starka 

känslor och en informant kanske berättar sådant som hon tidigare inte satt ord på 

eller delat med någon annan människa. En kvalitativ studie arbetar med det 

språkliga uttrycket, vilket ger materialet en personlig karaktär. Ämnet i den här 

avhandlingens studie gav intervjuerna en särskilt personlig karaktär och det var 

uppenbart att det berörde mycket personliga och ibland mycket smärtsamma 

erfarenheter och funderingar hos vårdtagarna. Det upplevdes som ett förtroende 

för forskaren att få ta del av dessa berättelser.  

När långa intervjucitat presenteras, som i den här avhandlingen, framstår 

materialet som mycket personligt, och det var också tanken – att ge en inblick i 

informanternas sätt att resonera kring dessa frågor. Det tillför ett värde till studien 

att få en sådan inblick i informanternas berättelser, men det är samtidigt en viktig 

avvägning att inte informanterna upplever sig utlämnade i materialpresentationen. 

Förhoppingen är att denna balans uppnåtts. 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) 

kräver att studien godkänns av en regional etikprövningskommitté innan studien 

påbörjas. Detta gör att forskaren måste granska och presentera sitt projekt innan 

det genomförs. Det är viktigt att detta inte enbart görs inför den etiska prövningen, 

utan att hela forskningsprocessen präglas av ett etiskt förhållningssätt. I en studie 

som denna som handlar om människor som befinner sig i en situation där de kan 

känna sig utlämnade och svaga krävs att forskaren närmar sig informanterna med 

stor respekt och med lyhördhet inför deras situation. I denna studie togs beslut att 

avbryta en intervju när samtalet upplevdes för pressande för intervjupersonen. Det 

bedömdes också som etiskt orätt att intervjua en av rehabiliteringens deltagare 

som inte bedömdes vara vid tillräckligt god psykisk hälsa.  

Ett annat skäl till ett etiskt reflekterat förhållningssätt är att Sverige i jämförande 

undersökningar framstår som ett av världens mest sekulariserade länder (Gallup, 

2009; WVS 2015 ). Det kan innebära att människor känner sig ovana att tala om och 

formulera sig kring existentiella frågor. För dem som sällan eller aldrig formulerat 

sig kring dessa frågor, kan det väcka många känslor och tankar. Ämnet 

existentiella frågor visade sig däremot inte alls vara känsligt för vårdtagarna vid 

intervjutillfällena. Snarare fanns en större försiktighet hos en del av vårdgivarna att 

tala kring ämnet, särskilt när det handlade om frågor som gränsar mot religiositet.  

Det var angeläget att låta informanterna förstå hur viktiga deras upplevelser och 

reflektioner var, och vad dessa erfarenheter skulle kunna betyda för andra i en 

liknande situation. Informanterna fick därför information om studiens syfte före 

intervjun. Dessutom gjordes försäkran om att varje informant var helt införstådd 

med rätten att när som helst kunna avbryta sin medverkan, oavsett anledning.  
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7.8.2 Reflektioner kring intervjuer  

Till grund för intervjuerna låg intervjuformulär. Intervjutillfällena har 

utformats så att det funnits gott om tid. Utifrån health promotion som ansats var 

utgångspunkten att låta informanten få inflytande över intervjusituationen.  

I efterhand kan konstateras att informanterna gavs mycket stor frihet att påverka 

intervjuerna. När informanterna valde att uppehålla sig kring vissa frågor så 

följdes dessa upp och intervjuerna fick därför olika karaktär och innehåll. Det hade 

med all sannolikhet förenklat analysen om intervjuerna och intervjufrågorna 

koncentrerats mer mot gränssituationen och den existentiella erfarenheten.  

Vårdtagarna upplevde att intervjutillfället varit betydelsefullt för dem, 

eftersom de känt att deras åsikter och erfarenheter kunde bli betydelsefulla även 

för andra, och att de haft något viktigt att förmedla. De uttryckte också att 

intervjutillfället gett dem en möjlighet att reflektera och bearbeta sin situation och 

sina känslor. Genom att samtala om sina erfarenheter och den rehabilitering de 

deltagit i kunde de få nya perspektiv på sin situation och den process de 

genomgått.  

Då intervjuerna rörde vårdtagarnas sjukdomstid, rehabilitering och ämnet 

existentiella frågor, rördes många starka känslor upp, minnen återuppväcktes som 

involverade både ilska, besvikelse och sorg, men även glädje och tacksamhet. I ett 

fall avbröts intervjun då informanten hade alltför traumatiska och obearbetade 

minnen som aktualiserades av studiens intervjufrågor. Istället kom samtalet att 

handla om hennes situation och om hon behövde någon typ av hjälp för att komma 

vidare. En överenskommelse om att kontakta en av personerna i 

rehabiliteringsteamet som informanten hade särskilt förtroende för gjordes, och 

kvinnan fick då vidare samtalshjälp. 

Intervjuerna med vårdgivarna blev som en slags tillbakablick och utvärdering 

av det arbete som teamet genomfört. Även i dessa intervjuer uppstod starka 

känsloreaktioner då intervjufrågorna aktualiserade minnen av möten med 

vårdtagare som mått mycket dåligt och blivit illa behandlade på arbetsplatsen. 

Vårdgivarna kunde dra nytta av intervjun genom att de fick en möjlighet att 

reflektera över, formulera och tydliggöra erfarenheter och kunskap som de samlat 

på sig i sin yrkesverksamhet i relation till det rehabiliteringsprogram de genomfört. 

Det som framkom i flera av vårdgivarintervjuerna var att de kände en stolthet och 

glädje över den utveckling som de såg hos vårdtagarna under 

rehabiliteringsprogrammet, men också en sorg över de inte hade möjlighet att 

fortsätta erbjuda rehabiliteringen till fler, på grund av bristande 

projektfinansiering. 

Alla dessa möten var mycket intressanta eftersom de förutom att erbjuda ett 

tillfälle att ta del av människors upplevelser, erfarenheter och kunskaper, även var 
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lärorika på så sätt att de visade på de känslor och situationer som kan uppstå vid 

intervjuer med människor. Det gav nya insikter om det ansvar forskaren har, både 

för utformningen av intervjufrågor och den beredskap som behövs om någon är i 

behov av samtalshjälp eller liknande efter intervjuförfarandet. 

 

7.8.3 Metodval 

Valet av kvalitativ metod som ansats för studien gjordes utifrån syftet att belysa 

utmattningssyndrom och rehabilitering utifrån ett existentiellt perspektiv. Orsaken 

är att en kvalitativ forskningsansats, både genom insamlingsmetod och 

analysmetod, bedömdes kunna ge ett mer utvecklat och nyanserat material än en 

kvantitativ metod. Ett ämne som behandlar något så personligt som ohälsa och vad 

den innebär för en människa och hennes syn på livet kräver möjlighet för 

informanten att kunna utveckla tankar och funderingar på ett sätt som är svårare 

att göra i exempelvis en enkätstudie. Ämnen som berör så känsliga frågor kräver 

också ett möte med en människa som visar intresse för informantens situation, och 

informanten bör också ha tillgång till en människa som förhoppningsvis kan 

hantera de känslor som framkallas av det ämne som behandlas vid insamlingen av 

forskningsmaterialet. Starka känslor uppstod i varje intervjusituation med 

vårdtagarna, ibland på ett sätt som innebar valet att avbryta intervjun och beslutet 

att inte gå vidare med intervjusyftet. Här har, som tidigare nämnts, forskaren ett 

stort ansvar för informanterna och de reaktioner som intervjufrågorna kan 

framkalla. Det ansvaret är svårare att ta om ett antal frågor skickats till 

informanten att svara på i sin ensamhet.  

Det strategiska urvalet av informanter gjordes utifrån tanken att vårdpersonal 

som arbetat med rehabilitering utifrån en existentiell ansats skulle ha mycket att 

bidra med till studien, dels utifrån att de reflekterat över ämnet och dels för att de 

hade erfarenheter av vad det innebar att arbeta med perspektivet i praktiken. 

Urvalet förefaller vara riktigt utifrån den aspekten. Samtidigt kunde det ha varit 

intressant att få en bild av hur vårdgivare som arbetar inom den traditionella 

biomedicinska vårdkontexten resonerar kring existentiella behov och hur de 

hanterar situationen som vårdgivarna i den här studien beskriver; en pressad 

arbetssituation med ont om tid för vårdtagarna, en splittrad och specialiserad vård 

där en helhetssyn är svårt att realisera, ingen särskild utbildning på det här 

området och en organisation där existentiella perspektiv inte associeras till 

vårdsituationen.  

Styrkan med det strategiska urval som gjorts är att informanterna i studien 

särskilt har reflekterat över utmattningssyndrom med särskilt fokus på det 

existentiella perspektivet. De har därför kunna ge genomtänkta och ingående svar 

på intervjufrågorna, baserat på klinisk erfarenhet, och därmed bidragit till att 

studiens syfte och frågeställningar har kunnat besvaras utifrån ett variationsrikt 
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material. Förutom att vårdgivarna har reflekterat över dessa frågor, har de också 

klinisk erfarenhet av att arbeta utifrån ett existentiellt perspektiv och med 

helhetssyn som ansats. Därför kan studien visa på svårigheter och styrkor med 

denna ansats. Studien kan också visa på vårdtagarnas erfarenheter av att genomgå 

rehabilitering med denna ansats, vad som är viktigt att ta hänsyn till och hur detta 

perspektiv kan bidra till rehabilitering.  

Urvalsgruppen är liten, och en bidragande orsak är att det var ett begränsat 

antal personer som genomgått det existentiella rehabiliteringsprogrammet. 

Ytterligare personer föll bort på grund av att de hade deltagit i rehabiliteringen av 

andra skäl än utmattningssyndrom, att de inte svarade på förfrågan om 

deltagande, och för att valet gjordes att avbryta och inte inkludera personer som 

inte ansågs vara i tillräckligt god psykisk hälsa för att intervjuas kring existentiella 

frågor. Att det enbart ingår kvinnliga informanter i vårdtagargruppen har sin 

grund i att det endast var kvinnor som deltog i det existentiella 

rehabiliteringsprogrammet.  

 

7.8.4 Teorival 

För analysen behövdes ett begrepp som kunde bidra till förståelsen av vad den 

existentiella erfarenheten av utmattningssyndrom kan innebära och representera. 

Att Karl Jaspers begrepp gränssituation går att applicera på erfarenheten av 

utmattningssyndrom visar att upplevelsen bär på djupa existentiella dimensioner. 

Begreppet gränssituation bidrar till förståelse av utmattningssyndrom som en 

livsförändrande existentiell erfarenhet, en gräns i den drabbades liv som både 

rymmer kris och möjlighet till utveckling. 

Aaron Antonovskys begrepp känsla av sammanhang fungerade också väl som 

förståelsesram för de hälsokomponenter som gått förlorade i 

utmattningsprocessen. Kännetecknande för livssituationen i samband med 

utmattning är upplevelser av meningslöshet, oförmåga att förändra sin situation 

och ett behov att förstå sin situation. Det är en motsatt erfarenhet till att uppleva 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, komponenterna som skapar känsla 

av sammanhang.  

Trots studiens begränsningar är studiens styrkor viktiga att framhålla. Det här 

är en av de första studierna som fokuserar på det existentiella perspektivets 

betydelse för rehabilitering av utmattningssyndrom i svensk vårdkontext. Studien 

lyfter fram både personliga och professionella erfarenheter av 

utmattningssyndrom och rehabilitering. Studien bidrar därmed till att belysa 

förutsättningar för rehabilitering med ett existentiellt perspektiv. Den ger en insikt 

i den existentiella erfarenhet som utmattningssyndrom kan innebära och bidrar 

därmed med en fördjupad förståelse av utmattningssyndrom. Genom att ge en röst 

åt de som drabbats av utmattningssyndrom kan studien förhoppningsvis, i 
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enlighet med empowerment som ansats, bidra till att deras erfarenheter kan 

påverka utveckling av vård, rehabilitering och framtida folkhälsoinsatser kring 

utmattningssyndrom.  

 

8 SLUTSATS 

Det finns behov av kunskap om hur existentiellt perspektiv kan tolkas och 

omsättas i praxis i svensk vårdkontext. Den här studien belyser betydelsen av ett 

existentiellt perspektiv i vård och rehabilitering av utmattningssyndrom och visar 

att perspektivet bidrar med en resurs i rehabiliteringen.  

Utmattningssyndrom kan upplevas som ett gränsland mellan liv och död, en 

återvändsgränd utan utvägar. Den drabbade upplever meningsförlust, maktlöshet 

och en existentiell sårbarhet. Det visar på vikten av att förstå och uppmärksamma 

den existentiella utmaning som den drabbade genomgår, liksom betydelsen av en 

meningsskapande process för en hälsofrämjande riktning.  

Studien bidrar till en fördjupad förståelse av utmattningssyndrom och pekar på 

att en holistisk-existentiell ansats och människosyn möjliggör för att möta 

komplexiteten i vårdtagarens situation. Ansatsen kan dessutom generera 

synergieffekter i behandlingen. 

I den svenska hälso- och sjukvården dominerar ett biomedicinskt synsätt, vilket 

skapar utmaningar när ett existentiellt perspektiv ska inkluderas i vården. 

Förutsättningar för ett existentiellt perspektiv skapas främst genom medvetenhet 

om perspektivets betydelse och genom öppenhet inför perspektivet. Det innebär 

att kompetensen på det här området behöver öka, både bland vårdpersonal och 

bland beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Perspektivet behöver belysas och 

diskuteras som en resurs att ta tillvara inom health promotion och folkhälsoarbete.  

 

 

9 FRAMTIDA FORSKNING 

Studien i den här avhandlingen ger insikt i vad det kan innebära att drabbas av 

utmattningssyndrom genom att fokusera på existentiella erfarenheter. Den bidrar 

till en fördjupad förståelse av utmattningssyndrom genom att visa på vårdtagarens 

existentiella behov och betydelsen av ett existentiellt perspektiv i rehabilitering. 

Jaspers begrepp gränssituation och Antonovskys begrepp känsla av sammanhang ger 

en tolkningsram för den existentiella erfarenheten och människans behov av 

sammanhang och särskilt mening för att uppleva hälsa.  

Det krävs ett antal förutsättningar för att arbeta med existentiellt perspektiv i 

rehabilitering. Det för också med sig ett antal utmaningar att inkludera ett 

existentiellt perspektiv i svensk vårdkontext då det biomedicinska perspektivet 

försvårar för ett existentiellt perspektiv. Det är därför viktigt att utveckla och 
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implementera kontextanpassade strategier för att inkludera ett existentiellt 

perspektiv i den kliniska vården.  

Studiens urval av informanter från en rehabiliteringskontext som inkluderat ett 

existentiellt perspektiv i rehabiliteringen innebär att studier behöver genomföras i 

fler vårdsammanhang.  

Studien betonar vikten av vidare forskning och diskussion kring hur ett 

existentiellt perspektiv kan bidra till och integreras i health promotion och 

folkhälsoarbete. 
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TILLKÄNNAGIVANDE 

Mitt intresse för det existentiella perspektivet på hälsa kommer ur min vetenskapliga 

bakgrund inom religionsvetenskapen. För mig ledde mötet mellan 

religionsvetenskap och folkhälsovetenskap i mina studier till valet att anta 

existentiellt perspektiv på utmattningssyndrom. Det här ämnesområdet fångade 

tidigt mitt intresse. När jag studerade ämnesområdet meningsskapande, kultur och 

hälsa blev jag intresserad av mångvetenskapligt perspektiv. Som doktorand vid 

Nordic School of Public Health, NHV, fick jag möjlighet att vidga mina perspektiv 

från ett religionsvetenskapligt till ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Där fann 

jag också en vetenskaplig arena präglad av mångvetenskapliga perspektiv där jag 

kunde kombinera mina intresseområden. Då NHV lades ner 2014 fick jag möjlighet 

att avsluta mina doktorandstudier vid Mittuniversitetet inom ämnet 

hälsovetenskap, vilket ytterligare har breddat mitt perspektiv. 

Mina första år som doktorand i religionspsykologi vid Uppsala universitet har 

gett mig en stark identitet inom folkhälsofältet vilket jag ser som en stor tillgång. 

Min bakgrund i religionsvetenskapen har i kombination med 

folkhälsovetenskapens fält blivit skärningspunkten för min forskning, och min 

intention med denna avhandling är att bidra till kunskapsområdet hälsans 

existentiella dimension. Detta menar jag är ett viktigt kunskapsområde som 

behöver utvecklas i en tid då folkhälsoarbetet nått stora framgångar i stora delar av 

världen genom att avsevärt förbättra människors fysiska hälsotillstånd. Nu står 

folkhälsoarbetet inför ytterligare en utmaning, en ökande psykisk ohälsa som visar 

sig särskilt i västvärlden och i Sverige i form av stressrelaterad ohälsa. 

Arbetet med en avhandling sträcker sig över ett antal år. Det finns många som 

har bidragit till den här avhandlingen på olika sätt. Först och främst vill jag tacka 

er som i denna studie benämns som vårdtagare och vårdgivare. Mötena och 

samtalen med er var spännande, inspirerande, berörande och oerhört givande. Det 

är min förhoppning att det ni delade med er av till mig nu ska kunna bidra till att 

era erfarenheter kan komma många fler till del. Varmt tack!  

Jag har under åren haft flera handledare som varit med och påverkat mitt arbete 

och bidragit till det på olika sätt. Jag vill därför tacka Valerie DeMarinis och 

deltagarna i högre seminariet i religionspsykologi vid Teologiska institutionen, 

Uppsala universitet för min första tid som doktorand. Jag vill rikta ett tack till den 

numera nerlagda Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg 

där jag fick delta i en levande nordisk forskningsmiljö med mycket givande och 

spännande kurser. Tack Mads Hermansen för din handledning under de åren! Jag 

vill också tacka dig Håkan Thorsén, som är den som följt mig som bihandledare 

under de flesta av dessa år, liksom Olov Dahlin som fungerat som min handledare 

på min arbetsplats vid Högskolan i Gävle. Ett stort tack också till Högskolan i 
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Gävle som har finansierat mina studier och till Gävle kyrkliga samfällighet som 

stöttat mig med ett stipendium.  

När NHV lades ner fick jag möjligheten att avsluta mina studier vid 

Mittuniversitetet. Tack Gloria Macassa och Joaquim Soares för er starka tro på och 

arbete för att detta skulle gå att möjliggöra! Joaquim Soares och Örjan Sundin, stort 

tack för att ni åtog er att handleda mig! Gloria, särskilt tack för din varma och 

positiva personlighet, och för det du bidragit med för att jag skulle kunna avsluta 

min doktorsavhandling! Tack Nader Ahmadi för att du var med under de första 

stegen för att möjliggöra detta! 

Det är många saker som bidrar till att man vill bli doktorand. För mig var det 

de allra första årens studier på Högskolan i Gävle som fick mig att inse det 

fantastiska i att få fördjupa sig i spännande ämnen. De inspirerande lärare och den 

litteratur jag kom i kontakt med då har stor del i att jag så småningom blev 

doktorand. Möjligheten att få arbeta som adjunkt och undervisa på 

religionsämnesavdelningen har också betytt mycket för min möjlighet att bli 

doktorand. Nu avslutar jag mitt avhandlingsarbete och kan summera den här 

tiden. Jag är tacksam för alla jag mött under de här åren, lärare och medstudenter 

på kurser och seminarier. Ni har gett mig så mycket! Och till alla mina härliga 

kollegor på Högskolan i Gävle, särskilt religionsämnesavdelningen, tack för stöd 

och hejarop. Tack för att ni är dom ni är! 

Till sist, till hela min familj - tack för att ni finns.  
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BILAGA I Översikt teman och kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat del I: Vårdtagarnas erfarenheter 
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Resultat del I: Vårdtagarnas erfarenheter 
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Resultat del II: Vårdgivarnas erfarenheter 
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Resultat del II: Vårdgivarnas erfarenheter 
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Resultat del II: Vårdgivarnas erfarenheter 
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BILAGA II Presentation av informanter 

 

Vårdtagarna 

B, är i 50-årsåldern, universitetsadministratör.  

 

C.W är i 50-årsåldern, personaladministratör.  

 

M, är i 45-årsåldern, diakon.  

 

S, är i 60-årsåldern, präst.  

 

C, är i 55-årsåldern, universitetslektor.  

 

 

Vårdgivarna 

C, är i 40-årsåldern, sjukgymnast, vidareutbildning i så kallad 

antigymnastik. Fungerade även som meditationsledare i programmet. 

 

C.S, är i 60-årsåldern, Legitimerad psykolog och psykoterapeut.  

 

H, är i 50-årsåldern, Legitimerad psykolog och psykoterapeut med erfarenhet 

från arbete inom Svenska kyrkan. 

 

K, är i 50-årsåldern, Legitimerad psykolog, psykoterapeut och musikterapeut. 

 

M, är i 40-årsåldern, Legitimerad läkare, specialist i psykiatri, fungerade även 

som meditationsledare inom programmet. 

 

P, är i 60-årsåldern, Legitimerad psykolog och psykoterapeut. 

 

T, är i 60-årsåldern, Legitimerad psykolog och psykoterapeut, med KBT- och 

familjeterapi som profil.  
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BILAGA III Informationsbrev och samtyckesdokument vårdtagare 

 

Till Dig som deltagit i rehabilitering 

 

Du har deltagit i rehabilitering och har erfarenhet av vad utmattningssyndrom kan 

innebära utifrån olika perspektiv. 

 

Jag är doktorand i folkhälsovetenskap och arbetar med ett projekt om 

utmattningssyndrom och rehabilitering utifrån ett existentiellt perspektiv. I min 

avhandling kommer en presentation och analys av det rehabiliteringsprogram som 

Du deltagit i att utgöra en del. För att kunna ta del av och presentera deltagarnas 

tankar och åsikter om rehabiliteringen och vad det innebär att vara drabbad av 

utmattningssyndrom, vänder jag mig nu till Dig med en förfrågan om Du vill delta 

i min studie. 

 

Utmattningssyndrom har belysts ur olika perspektiv, främst fysiska, psykiska och 

sociala. Ett perspektiv som jag menar inte undersökts i tillräcklig utsträckning är 

det existentiella perspektivet. Med denna avhandling vill jag belysa 

utmattningssyndrom utifrån existentiellt perspektiv, både utifrån personals och 

patienters uppfattningar och erfarenheter. Studien ger ett bidrag till kunskap om 

utmattningssyndrom. 

 

Jag skulle därför vara mycket tacksam om Du vill träffa mig för en intervju. 

Intervjun beräknas ta ungefär 1 ½ timme. Eventuellt kan det bli aktuellt med något 

uppföljande samtal vid senare tillfälle. 

 

Du garanteras anonymitet då resultat av studien inte kommer att presenteras på så 

sätt att enskilda personer kan knytas till resultaten. Studiens resultat kommer att 

presenteras i form av en doktorsavhandling och eventuellt i vetenskapliga 

tidsskrifter och vid konferenser, även i dessa fall kommer Din identitet att vara 

skyddad. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt Sekretesslagen (SFS 

1980:100). Med personuppgifter avses de uppgifter som samlats in om dig. Dessa 

identifieras endast med ett löpnummer – inte med namn.  

Kodlistan som knyter löpnummer till namn förvaras av Ann-Kristin Mimmi 

Eriksson vid Högskolan i Gävle. I enlighet med PUL (personuppgiftslagen) har du 

rätt att en gång per år kostnadsfritt få ett utdrag av uppgifter som finns 

registrerade om dig genom att kontakta Ann-Kristin Mimmi Eriksson, Högskolan i 

Gävle, 80176 Gävle, tel 026 64 88 35. 
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I samband med interna forskningsseminarier eller möten inför fortsatta 

forskningsprojekt kan de uppgifter Du lämnar komma att delas med andra 

forskare, men de kommer inte att kunna härledas till Dig. Forskarna underställer 

sig kravet på att materialet ska behandlas konfidentiellt. Dina svar kommer att 

behandlas så att obehöriga inte får del av dem. 

 

Ingen ersättning utgår för den tid vi möts för intervjun. 

 

Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan i studien oavsett orsak. 

 

Jag som genomför studien och möter Dig för intervju heter Ann-Kristin Mimmi 

Eriksson. Jag är anställd vid Högskolan i Gävle och nås på tel 026 64 88 35 alt 073 

571 58 60 eller via mailadress aer@hig.se för ytterligare information. 

 

Ansvarig för studien är min handledare Mads Hermansen som du kan nå på tel 

+45 32 96 67 36 och via mail på adress  mhermansen@health.sdu.dk 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Ann-Kristin Mimmi Eriksson 

 

 

Samtycke till deltagande i forskningsprojektet 

 

Existentiella perspektiv på stressrelaterad ohälsa i Sverige. 

 

En studie av patienters och personals uppfattningar och erfarenheter av 

existentiella perspektiv vid rehabilitering av utmattningsdepression 

 

samt till behandling av personuppgifter* 

 

Under projektet kommer uppgifter om mig att samlas in genom intervjuer. De 

uppgifter som lämnas om mig behandlas i ett register och skyddas av sekretess 

enligt Sekretesslagen (SFS 

1980:100). 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om projektet och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag behåller den 

skriftliga informationen och ett exemplar av mitt samtycke. 

 

mailto:aer@hig.se
mailto:mhermansen@health.sdu.dk
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Genom min underskrift samtycker jag till att delta i projektet och att mina 

personuppgifter behandlas som beskrivits. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt samt att jag när som helst och utan 

att ange orsak kan avbryta mitt deltagande. 

 

 

 

 

Underskrift Datum 

 

 

 

 

Namnförtydligande 
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BILAGA IV Intervjufrågor vårdtagare 

 

Namn  

Ålder  

Utbildning/Yrke  

Familjesituation  

Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

 

Hur länge var du sjukskriven innan du kom i kontakt med rehabiliteringen? Hur 

mår du idag? 

Jobbar du? 

Tycker du att du bemöttes annorlunda när du kom i kontakt med rehabiliteringen 

jämfört med tidigare? Kan du beskriva på vilket sätt? 

Rehabiliteringen beskrivs som en rehabilitering med existentiell inriktning. Har du 

mött detta förhållningssätt tidigare inom vården? 

Vad innebar det för dig och din rehabilitering? Hade du behov att prata om 

livsfrågor/existentiella frågor? 

Vad för slags frågor eller funderingar hade du? 

Vad betydde det för dig att ha möjligheten att få dela dom funderingarna med 

andra i samma situation? Vilken är den viktigaste behållningen av rehabiliteringen 

för din del? 

Kan du berätta för mig vad det innebar för dig att drabbas av 

utmattningssyndrom? Vad var det som utlöste den situationen? 

Jag skulle tro att du i dina kontakter med vården har fått beskriva hur du upplevde 

utmattningsdepressionen fysiskt, och kanske även vad den innebar psykiskt och 

socialt. Hur har utmattningen påverkat dig som människa? 

Kan du beskriva vad den här erfarenheten har gjort med dig – och ditt sätt att se på 

livet? Förändrade den ditt sätt att tänka kring vad som är centralt i ditt liv? 

Har den påverkat hur du lever ditt liv? Kan du ge några konkreta exempel på det? 

Jag försöker ju i min studie att ta reda på hur utmattningssyndrom kan beskrivas 

eller upplevas ur en existentiell synvinkel. Vad lägger du in i begreppet 

existentiella frågor? 

Har du intresse för religion/andlighet? Om ja, fanns det där innan du blev sjuk? 

Hur skulle du beskriva din personliga livsåskådning? 

En livsfråga kan sägas vara en fråga som är viktig för en person. Vilka frågor har 

blivit viktiga för dig? Har det förändats under livet, t ex pga sjukdomen? 

Vad hoppades du på när du var sjuk?/ Vad gav dig hopp? Vad kändes 

meningsfullt?/ Vad gav dig mening? Vad ger dig mening idag? 
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Gör din erfarenhet av utmattningssyndrom att du idag ser annorlunda på vad som 

ger dig livsmening och livsvärden? 

Vad betyder möjligheten att få samtala eller på annat sätt bearbeta livsfrågor för 

tillfrisknandet tycker du? 

Vad tänker du om det samhälle vi lever i, om kulturens betydelse för uppkomsten 

av utmattningssyndrom? 

Varför drabbas människor av utmattningssyndrom tror du? Vad är det tecken på? 

varför drabbades just du av utmattningssyndrom tror du? 

Hur kan den svenska kulturen bli mer hälsofrämjande? 

Vad ska en bra rehabilitering innehålla tycker du?/Vad skulle du önska att den 

innehöll? Vad behövde/behöver du för att bli frisk? 

Har dina behov uppmärksammats, har du känt dig förstådd och lyssnad till? 

Vad har du använt dig av för resurser i kampen att bli frisk? Hur har du hanterat 

existentiella frågor? (Hur) har vården bidragit med det? 

Hur ser du på den här erfarenheten i dag? Vad har den här erfarenheten inneburit 

för dig? Är det något du skulle vilja tillägga till det som sagts? 
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BILAGA V Informationsbrev och samtyckesdokument vårdgivare 

 

 

 

Till Dig som varit verksam inom rehabilitering 

 

Du har varit verksam inom rehabilitering och har erfarenhet av vad 

utmattningssyndrom kan innebära utifrån olika perspektiv. 

 

Jag är doktorand i folkhälsovetenskap och arbetar med ett projekt om 

utmattningssyndrom och rehabilitering utifrån ett existentiellt perspektiv. I min 

avhandling kommer en presentation och analys av det rehabiliteringsprogram som 

Du varit verksam i att utgöra en del. För att kunna ta del av och presentera 

personals tankar och åsikter om utmattningssyndrom och rehabilitering vänder jag 

mig nu till Dig med en förfrågan om Du vill delta i min studie. 

 

Utmattningssyndrom har belysts ur olika perspektiv, främst fysiska, psykiska och 

sociala. Ett perspektiv som jag menar inte undersökts i tillräcklig utsträckning är 

det existentiella perspektivet. Med denna avhandling vill jag belysa 

utmattningssyndrom utifrån existentiellt perspektiv, både utifrån personals och 

patienters uppfattningar och erfarenheter. Studien ger ett bidrag till kunskap om 

utmattningssyndrom. Genom att fler personer som arbetar med 

rehabiliteringsprogram får ta del av Dina erfarenheter kan Du på så sätt bidra till 

utvecklingen av rehabiliteringsprogram. 

 

Jag skulle därför vara mycket tacksam om Du vill träffa mig för en intervju. 

Intervjun beräknas ta ungefär 1 ½ timme. Eventuellt kan det bli aktuellt med något 

uppföljande samtal vid senare tillfälle. 

 

Du garanteras anonymitet då resultat av studien inte kommer att presenteras på så 

sätt att enskilda personer kan knytas till resultaten. Studiens resultat kommer att 

presenteras i form av en doktorsavhandling och eventuellt i vetenskapliga 

tidsskrifter och vid konferenser, även i dessa fall kommer Din identitet att vara 

skyddad. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt Sekretesslagen (SFS 

1980:100). Med personuppgifter avses de uppgifter som samlats in om dig. Dessa 

identifieras endast med ett löpnummer – inte med namn. Kodlistan som knyter 

löpnummer till namn förvaras av Ann-Kristin Mimmi Eriksson vid Högskolan i 

Gävle. I enlighet med PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att en gång per år 

kostnadsfritt få ett utdrag av uppgifter som finns registrerade om dig genom att 
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kontakta Ann-Kristin Mimmi Eriksson, Högskolan i Gävle, 80176 Gävle, 

026/648835. 

 

I samband med interna forskningsseminarier eller möten inför fortsatta 

forskningsprojekt kan de uppgifter Du lämnar komma att delas med andra 

forskare, men de kommer inte att kunna härledas till Dig. Forskarna underställer 

sig kravet på att materialet ska behandlas konfidentiellt. Dina svar kommer att 

behandlas så att obehöriga inte får del av dem. 

 

Ingen ersättning utgår för den tid vi möts för intervjun. 

Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan i studien oavsett orsak. 

 

Jag som genomför studien och möter Dig för intervju heter Ann-Kristin Mimmi 

Eriksson. Jag är anställd vid Högskolan i Gävle och nås på tel 026 64 88 35 alt 073 

571 58 60 eller via mailadress aer@hig.se för ytterligare information. 

 

Ansvarig för studien är min handledare Mads Hermansen som du kan nå på tel 

+45 32 96 67 36 och via mail på adress  mhermansen@health.sdu.dk 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Ann-Kristin Mimmi Eriksson 

 

 

Samtycke till deltagande i forskningsprojektet 

 

Existentiella perspektiv på stressrelaterad ohälsa i Sverige. 

 

En studie av patienters och personals uppfattningar och erfarenheter av 

existentiellt perspektiv vid rehabilitering av utmattningssyndrom 

 

samt till behandling av personuppgifter 

 

Under projektet kommer uppgifter om mig att samlas in genom intervjuer. De 

uppgifter som lämnas om mig behandlas i ett register och skyddas av sekretess 

enligt Sekretesslagen (SFS 1980:100). 

 

mailto:aer@hig.se
mailto:mhermansen@health.sdu.dk
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Jag har muntligen och skriftligen informerats om projektet och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag behåller den 

skriftliga informationen och ett exemplar av mitt samtycke. 

 

Genom min underskrift samtycker jag till att delta i projektet och att mina 

personuppgifter behandlas som beskrivits. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt samt att jag när som helst och utan 

att ange orsak kan avbryta mitt deltagande. 

 

 

 

 

 

 

Underskrift Datum 

 

 

 

 

Namnförtydligande 
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BILAGA VI Intervjufrågor vårdgivare 

 

Namn 

 

Utbildning/titel och roll i teamet  

 

Jag har ju ett intresse av att få ta del av dina erfarenheter kring utmattningssyndrom och 

rehabilitering. 

 

 

Skulle du kunna berätta för mig vad är det för erfarenheter som ligger bakom 

utformningen av rehabiliteringens innehåll? Vad är det som gör att ni har valt att 

ha en existentiell ram för rehabiliteringen? 

Vill du berätta vad är det för människosyn och vårdfilosofi som ligger bakom 

rehabiliteringens innehåll? Vad är målet med rehabiliteringen?  

Vad innebär det att ha en existentiell inriktning på rehabilitering av 

utmattningssyndrom? Hur skulle du beskriva rehabiliteringens existentiella inslag? 

Rehabiliteringen beskrivs som ”djupgående och långsiktig rehabilitering med 

temat ”Tid för förändring.” Kan du förklara vad det innebär? 

På vilket sätt menar du att ett existentiellt perspektiv bidrar till en god och hållbar 

rehabilitering? 

Vad behöver en människa som drabbats av utmattning enligt dina erfarenheter? I 

vårt samhälle har det nästan blivit svårt att använda begrepp som ”andlighet”, 

”religion” eller ”existentiella frågor”. Hur skulle du beskriva existentiella frågor? 

Vad kan existentiella frågor vara enligt dig? Vad kan existentiell vård vara enligt 

dig? 

Kan du ge exempel på hur deltagarna uttryckte existentiella behov eller 

existentiella frågor? 

Hur ser den ideala situationen ut för att vårdgivare och vårdtagare ska kunna 

mötas i samtal kring existentiella livsvärden? 

Enligt WHO och den svenska Hälso- och sjukvårdslagen ska svensk sjukvård 

präglas av helhetssyn. Det är inte alltid så klart vad som menas med helhetssyn. 

Skulle du vilja beskriva vad du tycker att helhetssyn innebär? 

Man talar ibland om medikalisering i den biomedicinskt präglade vården. Vad är 

din uppfattning om det? 

Är det viktigt att uppmärksamma patienters existentiella behov i vård och 

rehabilitering? Om ja, i så fall varför? 
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Utifrån dina erfarenheter med arbete med människor som drabbats av 

utmattningssyndrom - vad skulle du säga att ”utmattningssyndrom är uttryck 

för”? Vad representerar fenomenet? 

Det finns de som menar att utmattningssyndrom är en kultursjukdom, vad säger 

du om det? Vad är det i så fall i kulturen/samhället som bidrar till denna typ av 

ohälsa menar du?  

Hur menar du att en rehabiliteringssituation bör se ut för att kunna möta den som 

drabbats av utmattningssyndrom på bästa sätt? 

Har du förslag på hur svensk vård/rehabilitering kan formas för att vara salutogen 

och hälsofrämjande? 

Hur kan Sverige bli ett salutogent och hälsofrämjande samhälle? Är det något du 

skulle vilja tillägga? 


