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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom ökar i Sverige vilket leder till fler 

långtidssjukskrivningar. Detta innebär ett stort lidande för de drabbade och höga kostnader för 

samhället. Stress som kvarstår under längre tid påverkar kroppen negativt och leder till kognitiv 

utmattning, sömnproblematik, utbredd trötthet, somatiska besvär, irritabilitet och negativ affekt. 

Utsatta personer är även i riskgrupper för allvarliga somatiska sjukdomar.  

Syfte: Att beskriva förekomsten av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom i en storstads-

region. 

Metod: Data samlades in genom ett tvärsnittsurval bland kvinnor och män i arbetsför ålder 

boende i en storstadsregion. Mätinstrumentet som användes var Karolinska Exhaustion Scale 

(KES) (26). Korrelationsanalyser gjordes för att sedan jämföras med en tidigare studie där 

patienter diagnostiserade med utmattningssyndrom ingick i urvalet.  

Resultat: Respondenterna uppgav att symtom på fatigue och sömnsvårigheter var mest utbredda 

följt av irritabilitet. Ingen signifikant skillnad påvisades mellan kvinnor och män, ensam- eller 

sammanboende i urvalsgruppen. Studien påvisar en statistisk signifikant skillnad mellan studiens 

urvalsgrupp och en patientgrupp från en tidigare studie. Detta indikerar sämre stressrelaterad 

hälsa bland patientgruppen.  

Slutsats: Studiens resultat visar fatigue och sömnsvårigheter var mest förekommande av 

symtomen på stressrelaterad ohälsa i urvalsgruppen. Någon slutsats om skillnader mellan kön, 

ensamboende och sammanboende inom urvalsgruppen har inte kunnat konstateras. Stor 

signifikant skillnad kunde påvisas mellan urvalsgruppen och patientgruppen från en tidigare 

studie. 

Klinisk betydelse: Sammanställd data från studien kommer att användas för vidare forskning. 

Nyckelord: Stressrelaterad ohälsa, utmattningssyndrom, KES-26, lokalbefolkning. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Stress related illness and burnout are increasing which contributes to further long 

term sick leaves in Sweden. This causes great suffer for the individual and high expenses to the 

society. Being a subject to long term stress will have a negative impact on the body and may 

lead to cognitive exhaustion, disturbed sleep, excessive fatigue, somatic symptoms, irritability  

and negative affectivity. Exposed people are also at risk for other severe somatic illness. 

Aim: To describe the presence of stress related illness and burnout in a conurbation. 

Method: Data was gathered from cross-sectional samples consisting of women and men in a 

working age living in a conurbation. The study’s instrument was the Karolinska Exhaustion 

Scale (KES) (26). Correlation analyses were employed to compare with a sample from a 

previous study with patients diagnosed with burnout.  

Result: The findings show that individuals in the study had most difficulties with symptoms 

referring to fatigue and disturbed sleep, followed by irritability. No conclusion was made 

referring to differences between men and women or between those living alone and the 

cohabitants as no significant difference could be proven. There was a significant difference 

between the sample of the study and the sample from patients of the previous study.  

Conclusion: The findings of the study shows that of all the symptoms of stress related illness 

fatigue and disturbed sleep had the highest prevalence among the sample. Conclusions referring 

to differences between gender, individuals living alone and the cohabitants could not be proven. 

High significance level was found when comparing the sample of the study with a sample from 

a previous study with patients diagnosed with burnout. 

Clinical implication: Gathered data from the study will be used for further research. 

Keywords: Stress related illness, burnout, KES-26, local population.  
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INLEDNING 

Genom en allmän förfrågan bland sjuksköterskestudenter inför skrivande av självständigt 

examensarbete på Röda Korsets Högskola sökte forskare på Stressforskningsinstitutet vid 

Stockholms Universitet, Sophiahemmets Högskola, Danderyds Sjukhus AB och Karolinska 

Institutet ett samarbete.  Samarbetet är inför ett projekt som ämnar undersöka förekomst av 

socialt stöd och stressrelaterad ohälsa. Vårt bidrag till detta är sammanställning av 

underliggande data och i utbyte av detta får vi möjlighet att använda oss av den till vår studie.  

 

BAKGRUND  

Sedan slutet av 1990-talet har antalet långtidssjukskrivna för stressrelaterad ohälsa i Sverige 

ökat kontinuerligt. Statistik från 2012 visar att 14750 svenskar var sjukskrivna i december på 

grund av stressrelaterad ohälsa och ungefär fyra av fem var kvinnor (Män: 3198, Kvinnor: 

11552) (Försäkringskassan, 2012).  Orsaken anses vara neddragningar och rationaliseringar 

inom såväl offentlig som privat sektor i början av 1990-talet. Största andelen sjukskrivna 

återfanns bland yrkeskategorier med tät människokontakt. Antalet förvärvsarbetande kvinnor 

ökade under denna tid vilket kan ha resulterat i större belastning i form av dubbelarbete 

(Socialstyrelsen, 2003). Samhällskostnaden 2009 för sjukersättning och aktivitetsstöd relaterad 

till stress uppgick till över tre miljarder kronor (Försäkringskassan, 2011), detta utan att 

kostnader för vård- och omsorg samt för förlorade arbetsinsatser är inräknade. Personer med 

stressrelaterad ohälsa är ofta sjukskrivna under en längre tid (ofta mer än 6 månader), vilket ofta 

medför stort lidande för både den drabbade och anhöriga (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Stress 

Stress är ett tillstånd då kroppens fysiologiska och psykologiska reaktioner sätts igång till följd 

av hot, krav, utmaning eller belastning. Kortvarig stress höjer beredskapen och därmed också 

överlevnadsförmågan och är i hög grad anpassat efter ”fysiska hot”. Idag utsätter vi oss allt 

oftare för psykosocial stress under längre tid. Denna stress kan liknas vid en negativ obalans 

mellan krav och påfrestningar där möjligheten att hantera dessa ofta upplevs ohanterlig. Vad 

som avgör hur en individ reagerar beror till stor del på tidigare erfarenheter, copingstrategier, 
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individuella stressystemets funktion, sömn och konditionsnivå (Chipas & McKenna, 2011; 

Gustafsson, 2010).   

 

Utmattningssyndrom är ett tillstånd av fysisk, emotionell och mental utmattning orsakad av 

långvariga krävande arbetssituationer eller kumulativ stress (Chipas & McKenna, 2011). Detta 

kan visa sig genom överväldigande trötthet (fatigue), cynism, oengagemang och ineffektivitet. 

(Leiter & Maslach, 2009).  

 

Fysiologisk reaktion 

Vid en stressreaktion aktiveras stressystemets huvudkomponenter som interagerar intimt med 

varandra: det autonoma nervsystemet utsöndrar noradrenalin och adrenalin och HPA-axeln 

frisätter kortisol (Ljung & Friberg, 2004). Dessa processer påverkar immunförsvaret och ses 

som förbindelselänk mellan stress och sjukdomsrisk (Olsson, Roth & Melin, 2010). Som en 

effekt av detta påslag av stresshormoner höjs blodtrycket, blodets koagulationsförmåga ökar, 

smärtkänsligheten minskar, vissa minnesfunktioner förbättras, blodsocker och blodfetter ökar, 

muskler i ansikte, nacke och bröstkorg spänns. Resultatet gör individen beredd på kamp eller 

flykt - en överlevnadsstrategi och energimobilisering i form av extra kraft och koncentration 

(Gustafsson, 2010; Sand, Sjaastad & Haug, 2012).  

 

Symtom utmattningssyndrom 

Om stress pågår under en längre tid utan möjlighet till adekvat återhämtning, kan det leda till 

allvarliga stressymtom såsom känslomässig labilitet, hjärtklappning, yrsel, sömnproblem och 

diffus muskelsmärta. Dessa symtom som ingår i den inledande första fasen av 

utmattningssyndrom, prodromalfasen, bör ses som en varningssignal för att försöka minska 

belastning och tempo. Om detta inte sker kan det leda in i akutfasen som ofta kommer plötsligt 

och kännetecknas av extrem psykisk och fysisk trötthet tillsammans med ångest, svåra kognitiva 

och fysiska besvär såsom plötslig minnesstörning och överkänslighet för sinnesintryck. 

Tillstånd av utmattningssyndrom följs ofta av depression och kroniska smärttillstånd. Tredje 

fasen, återhämtningsfasen innebär en långsam tillbakagång av symptomen med risk för återfall 

relaterat till hög stresskänslighet (Chipas & McKenna, 2011; Socialstyrelsen, 2009; Åsberg et 

al., 2010). Samtliga symtom är bidragande riskfaktorer för allvarliga somatiska sjukdomar som 
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hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fibromyalgi och irritabel tarm (IBS) (Ge, Dong, Wang, 

Treiber & Snieder, 2006; Tak, Bakker & Rosmalen, 2009). 

 

Risk- och friskfaktorer 

Några fastslagna bestämningsfaktorer för utmattningssyndrom är arbetsbörda, känsla av 

kontroll, belöning, gemenskap, rättvisa och värderingar (Leiter & Maslach, 2009). Problem med 

ekonomi, relationer eller brist på emotionellt eller fysiskt stöd i sin omgivning kan leda till en 

känsla av överbelastning, oförutsägbarhet och av brist på kontroll. Dessa känslor bidrar till 

stressrelaterad ohälsa och brist på egenomsorg då andra prioriteringar går före (Chipas & 

McKenna, 2011; Tucker & Kelley, 2009).  

 

Stressrelaterad ohälsa är vanligt förekommande bland personer med yrken med tät 

människokontakt. En vanlig situation är att personen känner sig otillräcklig och missnöjd med 

både arbetssituation och privatliv men fortsätter försöka upprätthålla ett ohållbart tempo tills 

kroppen säger ifrån (Eriksson, Karlström, Jonsson & Tham, 2010). En norsk studie beskriver 

hur dagens kvinnor förväntas heltidsarbeta samtidigt som könsrelaterade och traditionsbundna 

plikter ställer till med känslomässiga och praktiska problem. Att möta dessa interna och externa 

krav påverkade kvinnorna negativt då deras samvete sällan tillät dem att återhämta sig 

(Soderlund & Malterud, 2005). 

 

Empowerment eller egenmakt, är en faktor som skyddar mot stressrelaterad ohälsa och 

utmattning indicerad av arbetsplatsen. För en tillfredställande arbetssituation behövs att egna 

värderingarna är i överensstämmelse med det som krävs på arbetet, kompetens för det som ska 

utföras, självbestämmande och möjlighet att påverka. Detta leder till större egen kontroll över 

arbetssituationen och ökar förmågan att hantera arbetsrelaterade påfrestningar (Hochwalder, 

2008). Hulbert och Morrison (2006) fann att bra samarbete och stöd på arbetsplatsen från 

arbetskollegor är viktigt för att hantera arbetsrelaterad stress och att optimistiska personer kände 

större tillfredställelse med det stöd de erhöll. Positiva upplevelser, såsom skratt, att ha något att 

se fram emot eller lära sig något nytt leder till ett mer positivt synsätt (Tucker & Kelley, 2009).   
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Sömn och återhämtning 

Fysisk och psykisk stress har olika effekt på kroppen och jämfört med den fysiska förmågan till 

återhämtning är den psykiska mer komplicerad. Efter långvarig fysisk ansträngning behövs vila, 

stretching och adekvat nutrition för en god återhämtning. Långvarig psykisk ansträngning 

kännetecknas vanligtvis med pressat tempo och höga interna och externa krav på arbetsplatsen. 

Vid återhämtning, exempelvis i form av ledighet eller då arbetsbördan trappats av, går hjärnan 

fortfarande på högvarv med höga nivåer av kortisol cirkulerande i kroppen långt efter 

arbetsbördan minskat. Kortisol bidrar till ökad uppmärksamhet och koncentration. Enligt 

forskning har sömn en avgörande del i både psykisk- och fysisk återhämtning. Medan kroppen 

efter fysisk ansträngning leder in systemen till viloläge, resulterar psykisk ansträngning i 

reducerad sömnförmåga. Detta leder till sämre stresshantering och på sikt negativa effekter på 

hälsa och välmående (Winwood & Lushington, 2006). 

 

Fysisk aktivitet 

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan positivt och är en 

av de mest effektiva metoder att förhindra och behandla stress. Vid fysisk aktivitet utsöndras 

endorfiner som reducerar mental spänning och sympatiska aktiviteten, metabola störningar 

normaliseras och blodtrycket sjunker. Vidare har fysisk aktivitet positiv påverkan på individens 

förväntan och agerande i olika situationer och kan motverka kognitiv störning genom att minska 

hjärnans stressreaktion (Folkhälsoinstitutet, 2008). Patienter med utmattningssyndrom har 

kunnat minska sin stress genom fysisk aktivitet och sett effekt av detta i direkt anslutning till ett 

träningspass (Gerber et al., 2013).   

 

Socialt stöd 

Positiva aspekter av relationer ses som socialt stöd och kan delas upp i emotionellt stöd, någon 

som visar uppskattning, någon att rådfråga och någon att få praktisk hjälp av. Socialt stöd kan 

relateras till olika copingstrategier (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2003).  Socialt stöd från 

familj, vänner, arbetskamrater och chefer beskrivs som en skyddande resurs och buffert som 

främjar hälsa vid svåra omständigheter. Studier visar att patienter tillfrisknar fortare från 

sjukdomar och rapporterar bättre psykisk anpassning till sitt tillstånd med socialt stöd (Blazquez 

& Alegre, 2013; Jason, Witter & Torres-Hardin, 2003). 
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Dåliga relationer är en riskfaktor för morbiditet och mortalitet och kan jämföras med andra 

risktillstånd, som exempelvis högt blodtryck och rökning (Blazquez & Alegre, 2013). Jason et 

al. (2003) fann att adekvat socialt stöd för personer med kroniskt utmattningstillstånd 

förbättrade deras hälsotillstånd, dock upplevdes svårigheter med mottagligheten. Depression 

kan påverka förmågan att uppfatta hjälpfulla handlingar och underminera tron på att andra bryr 

sig (Luszczynska, Boehmer, Knoll, Schulz & Schwarzer, 2007).  

 

Kvinnor ger generellt mer emotionellt stöd till andra i sin närhet än vad män gör. Detta 

förklaras ofta av känslomässiga könsskillnader mellan kvinnor och män och sättet känslor 

utrycks på. Kvinnor har generellt fler nära vänner än män och de tenderar till att betona 

närhet, empati och självutlämnande i sina relationer. Kvinnor får även ofta större socialt stöd 

än män (ibid.).  

 

Omvårdnad vid stressrelaterad ohälsa 

Patienters första kontakt sker vanligtvis med en sjuksköterska inom primärvården. Det är av stor 

vikt att fånga upp denna patientgrupp tidigt. Frågor om sömnproblematik, kognitiva besvär och 

eventuella suicidtankar bör ställas för att ringa in problemet. Ett bra och individuellt 

omhändertagande vid första kontakten, att ta sig tid, lyssna, bekräfta och intressera sig för hela 

människans situation, gör att en terapeutisk process startar och patientstyrda copingstrategier 

främjas (Burns, Bennett & McGough, 2012; Västra Götalandsregionen, 2011). Ett bra 

samarbete i vårdteamet för framgångsrik rehabilitering kan förkorta sjukdomstiden och minska 

risken för långtidssjukskrivning. Praktiska åtgärder, som sjukskrivning, diskussion med 

arbetsgivare om förändrade arbetsuppgifter och kontakt med företagshälsovården vid 

arbetsrelaterad stress, bör samordnas inom vårdteamet med kort handläggningstid (Västra 

Götalandsregionen, 2011). Blazquez och Alegre (2013) beskriver i sin studie vikten av 

sjuksköterskans insats vid förmedling av kunskap till patienter och anhöriga. Adekvat 

information om fördelaktiga livsstilsvanor gällande mat, alkohol, sömn och fysisk aktivitet skall 

ges, liksom kunskap om kroppens och individens påverkan vid stress och hur stress kan 

förhindras. Behandling ges i form av fysisk aktivitet på recept och kognitiv beteendeterapi för 

att identifiera problem och öka förståelse för sambandet mellan levnadssätt och sjukdom. 

Vidare har stresshantering såsom mindfulness, avspänning och massage samt ”Sömnskola” 

visat sig vara framgångsrikt (Västra Götalandsregionen, 2011).  
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Vid diagnostisering av utmattningssyndrom är det viktigt att utesluta hjärt-kärlsjukdomar, B12-

brist och hypotyreos då symptomen lätt kan förväxlas. Vid tecken på depression föranledd av 

arbetsrelaterad stress bör detta först utredas. Då kriterierna för depression uppfylls kan 

utmattningssyndrom användas som en tilläggsdiagnos alternativt använda termen 

utmattningsdepression (Socialstyrelsen, 2003). För diagnoskriterier se bilaga 1. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Stressrelaterad ohälsa utgör en bidragande orsak till att antalet långtidssjukskrivna ökat sedan 

början av 2000-talet. Personer inom yrken med tät människokontakt anses vara i riskgruppen 

för stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. De riskerar dessutom allvarlig somatisk 

sjukdom utöver den psykiska ohälsa de upplever. Alarmerande kroppsliga och psykiska besvär i 

utmattningssymptomets akutfas visar sig bland annat i form av kognitiv utmattning, 

sömnsvårigheter, fatigue, somatiska symtom, irritabilitet och negativ affekt. 

 

För att fånga upp patienter med stressrelaterad ohälsa tidigt i processen fodras ett bra 

omhändertagande och bemötande inom primärvården. Ett bra samarbete mellan patient och 

vårdteam sätter igång en terapeutisk process som kan förkorta lidande, rehabilitering, längden 

av sjukskrivning och därmed också samhällskostnaden väsentligt. Därför är det viktigt att 

studera förekomsten av stressrelaterad ohälsa och vilka som är utsatta idag. 

 

SYFTE 

Syftet är beskriva förekomsten av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom i en 

storstadsregion. 

 

Frågeställningar 

Finns det någon skillnad mellan kvinnor och män, ensamboende och sammanboende 

beträffande stressrelaterad ohälsa? 

Finns det någon skillnad beträffande stressrelaterad ohälsa mellan studiepopulationen och 

patienter diagnostiserade med utmattningssyndrom från en tidigare studie? 
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METOD 

Design 

Denna studie har en empirisk design med kvantitativ ansats. Med hjälp av besvarade 

frågeformulär har en beskrivande korrelationsstudie med en icke manipulerad variabel 

genomförts.  Enligt Polit & Beck (2010) betyder detta att jämföra sambandet mellan variabler i 

dess naturliga miljö.  

 

Urval 

Studien är utarbetad efter ett tvärsnittsurval bland boende i Stockholms län. Totalt valdes 900 

personer ut via slumpmässigt utvalda adresser från Statistiska centralbyrån (SCB). 

Inklusionskriterier var kvinnor och män i arbetsförålder mellan 18 och 65 år. Enligt Polit och 

Beck (2010) är ett obundet slumpmässigt urval representativt för gruppen, då möjligheten är 

lika stor för alla i populationen att få delta. Av de 900 enkäterna blev 201 returnerade (119 

kvinnor och 82 män). 

  

Respondenter som fullständigt besvarat enkätdel KES – 26 uppgår till 187 (110 kvinnor och 77 

män). KES – 26 saknar gränsvärden därför jämförs studiens resultat med resultatet från en 

tidigare studie utförd på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet. Även i den 

tidigare studien används KES – 26 som mätskala för de 385 patienter (275 kvinnor och 83 män) 

diagnostiserade med utmattningssyndrom som ingick i urvalet. Patienterna är i åldersgruppen 

23- 64 år (Saboonchi, Perski & Grossi, 2012). Jämförelsen utförs då lokalbefolkningen 

förväntas uppge mindre stressrelaterad ohälsa än patientgruppen.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes genom att en enkät samt ett följebrev med skriftlig information 

om studien skickades hem till slumpmässigt utvalda personer via posten under vintern 2012. 

För följebrev se bilaga 2. Ett frankerat svarskuvert bifogades med önskemålet att enkäten skulle 

skickas tillbaka inom två veckor samt information om att deltagandet var frivilligt. Deltagarna 

erbjöds ingen ersättning och inga påminnelser skickades ut. De besvarade enkäterna som 
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returnerades numrerades och sattes in i pärmar i nummerordning. Några exemplar av enkäterna 

blev markerade i de fall det fanns anteckningar om intresse av resultatuppföljning.  

 

Enkätens utformning 

Enkäten utformades för ett forskningsprojekt angående stresshantering och välbefinnande på 

hjärtkliniken vid Danderyds Sjukhus AB. Respondenterna ombads att svara på tre frågor 

angående kön, ålder samt civilstånd. Enkäten består sedan av 66 frågor om stresshantering, 

copingstrategier, generell hälsoupplevelse och socialt nätverk, uppdelat i sex olika avsnitt. De 

skalor som används är COPE_SOC, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 

Karolinska Exhaustion Scale (KES) (26), Interview Schedule of Social Interaction (ISSI) och 

ENRICHD Social Support Inventory (ESSI). Se bilaga 3 för fullständig enkät. 

 

COPE_SOC är en utvärderingsskala för en persons erfarenheter av att söka emotionell och 

praktiskt stöd hos andra för att hantera känslomässigt krävande och stressfyllda situationer. 

Skalan har sex påståenden där respondenten har fyra olika svarsalternativ: mycket sällan (1p), 

ganska sällan (2p), ganska ofta (3p) och mycket ofta (4p) (Carver, Scheier & Weintraub, 

1989). Se bilaga 3, sida 1(6). 

 

HADS är ett självskattningsformulär i två delar som utvärderar ångest och depression med sju 

frågor vardera. Varje fråga har 4 svarsalternativ som ger olika poäng, från ”inte alls”(0 poäng) 

till ”mycket ofta” (3 poäng), se bilaga 3, sida 2-3(6). Poängen sammanställs för varje del där 8-

10 poäng identifierar milda fall, 11-15 medel och 16 och mer – allvarliga fall. Återupprepning 

av testet har demonstrerat god trovärdighet (Woolrich, Kennedy & Tasiemski, 2006).  

 

KES-26 utvärderar utmattning genom följande sex olika delar: kognitiv utmattning kan te sig 

som minnesproblematik och koncentrationssvårigheter; sömnsvårigheter kan visa sig genom 

insomningsproblematik och tidigt uppvaknande; fatigue kan innebära ständig trötthet med 

ökat sömnbehov som inte blir bättre av vila; somatiska besvär som hjärtklappning, yrsel och 

muskelsmärta; irritabilitet genom svårigheter att kontrollera känslor; negativ affekt då 

negativa känslor tolkas in i omständigheter. Frågeformuläret består av 26 frågor utformade 

enligt en Likertskala med fem svarsalternativ där 1 står för ”aldrig” och 5 ”alltid”. 

Respondenten ombeds bedöma hur frekvent symptom uppkommit under den senaste 
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månaden, se bilaga 3, sida 4(6). En lägre totalsumma indikerar ett bättre hälsotillstånd 

gällande utmattning där 26 poäng är lägsta totala summan och 130 poäng den högsta 

(Saboonchi, Perski & Grossi, 2012).  

 

ISSI utgör 30 frågor som mäter tillgång till social integrering och tillgivenhet och mäter även 

huruvida individen upplever detta som tillräckligt, se bilaga 3, sida 5-6(6). Summan av 

poängen räknas ihop och ett högt slutpoäng står för god social samhörighet och tillgivenhet. 

Den svenska versionen har använts för vuxna såväl som för barn och visats ha god reliabilitet 

och validitet (Hallin & Stjernqvist, 2011).  

 

ESSI är ett mätinstrument med frågor som undersöker influenser av socialt stöd. 

Frågeformuläret utvärderar fyra definierande attribut av socialt stöd: emotionellt, behjälpligt, 

informativt och uppskattning, se bilaga 3, sida 6(6). Varje svarsalternativ för sig ger olika 

poäng som sedan summeras ihop till en totalpoäng. Ett högre slutpoäng indikerar större 

socialt stöd (Vaglio et al., 2004).  

 

Dataanalys 

Data sammanställdes genom att 201 enkäter med 66 svar vardera manuellt lades in i Excel 

(version 2012, Microsoft, USA, Redmond, Washington). Svaren omräknades till poäng mellan 

1-5. Information om civilstånd, ålder, kön samt ensam- eller sammanboende lades in som det 

var ifyllt på enkäten. I den här studien har endast svaren från enkätdelen KES-26 valts ut för 

analys. I studien användes även det sista svaret på enkätdel ISSI om ensam- eller 

sammanboende, som en kompletterande uppgift. Enkätsvaren delades upp i sex 

underkategorier: Kognitiv utmattning (fråga 1-7), sömnsvårigheter (fråga 8-9), fatigue (fråga 

10-14), somatiska besvär (fråga 15-19), irritabilitet (fråga 20-23) samt negativ affekt (fråga 24-

26) och analyserades var del för sig. Deskriptiv statistisk bearbetning genomfördes med hjälp av 

Excel för räkna ut centralmått, spridningsmått samt fördelningar. Data presenteras i procent och 

diagram, där medelvärde per fråga i respektive underkategori presenteras. Studiens data jämförs 

med data från en tidigare studie med patienter diagnostiserade med utmattningssyndrom. För att 

räkna ut signifikansnivån i jämförelsen studierna emellan genomfördes Students t-test med hjälp 

av ett webbaserat statistikprogram (http://www.graphpad.com/quickcalcs/ttest1/). Ett P-värde < 

http://www.graphpad.com/quickcalcs/ttest1/
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0,05 betraktades som signifikant. Detta är en vanlig signifikansnivå då risken för att felaktigt 

förkasta en sann nollhypotes är 5 % (Polit & Beck, 2010). 

 

ETISKA ASPEKTER 

I följebrevet framhölls att deltagandet var frivilligt varpå kravet på informerat samtycke var 

uppfyllt. Nyttoprincipen togs i beaktande då information om att deltagande kan bidra till mer 

kunskap inom området (Vetenskapsrådet, 2011). Det framgick även att deltagandet var anonymt 

och att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Personuppgiftslagen (PUL) (1998:204) efterföljs 

och enkätsvaren kommer inte hamna i obehörigas händer. Enligt Helsingforsdeklarationen är 

konfidentialitet, för att skydda deltagarnas integritet, av stor vikt (Vetenskapssrådet, 2011). 

Enkätsvaren går inte att koppla till enskild deltagare, då endast information om kön, ålder och 

civilstånd efterfrågas. Lika så var enkäterna onumrerade vid utskicket och går därmed inte att 

särskilja från varandra såsom de bifogade svarskuverten. De besvarade enkäterna förvarades i 

ett låst skåp på Stressmottagningen. Författarna förvarade senare materialet inlåst i ett fack när 

det inte bearbetades. Endast behöriga har haft tillgång till enkäterna.  

 

För denna studie har etiskt tillstånd inte krävts då deltagarna inte blivit tillfrågade i egenskap av 

patienter. Den studie med patienter som vi valt att använda oss av i resultatdelen som 

jämförelsegrupp har etiskt tillstånd genom Karolinska Institutets regionala etikprövningsnämnd 

(Saboonchi, Perski & Grossi, 2012). 

 

RESULTAT 

Syftet med studien är att beskriva förekomsten av stressrelaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom i en storstadsregion. Resultat av enkätdelen KES-26 redovisas nedan i 

form av diagram och tabeller. KES-26 redovisas utifrån dess sex olika delar: kognitiv 

utmattning, sömnsvårigheter, fatigue, somatiska besvär, irritabilitet och negativ affekt. En 

överblick av demografisk data och bortfall inleder, följt av resultatet i lokalbefolkningsurvalet, 

skillnaden mellan kvinnor och män, ensamboende jämfört med sammanboende och slutligen en 

jämförelse mellan lokalbefolkningsgruppen och en patientgrupp från en tidigare studie. I 

tabeller och diagram anges förkortningar som förklaras i tillhörande bildtext. Ett medelvärde på 

2,0 per fråga är likvärdigt med svarsalternativet ”mycket sällan”. 
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Demografiska data och bortfall   

 I studien skickades 900 enkäter ut varav 201 besvarade returnerades, vilket ger ett externt 

bortfall på 78 %. Med externt bortfall menas att respondenterna av någon anledning inte svarar 

på enkäten samt låtit bli att returnera den (Holme & Solvang, 1991). De enkäter som 

bearbetades för resultat på KES-26 resulterade i ett internt bortfall på 14 enkäter (7 %).  Internt 

bortfall innebär att respondenterna inte svarar fullständigt på enkäten, vilket innebär att vissa 

frågor inte är besvarade. (Holme & Solvang, 1991).   

 

I KES-26 enkätdel om kognitiv utmattning svarade 188 respondenter, sömnsvårigheter: 194, 

fatigue: 192, somatiska besvär: 193, irritabilitet: 193 och negativ affekt: 193. De 187 personer 

som svarade fullständigt på enkätdel KES-26 är 110 kvinnor och 77 män. 141 av dessa var 

sammanboende (75,4%) och 46 var ensamboende (24,5%). Åldrarna som representerades var 

mellan 26-61 år (M = 45,7, SD = 8,57), se Figur 1. 

 

I jämförelse med patientgruppen från en tidigare studie ingår alla som svarade för var del av 

enkäten. I de övriga tabeller och diagram ingår endast de 187 respondentsvar där hela enkäten 

kunde användas, och det interna bortfallet i dessa delar av resultatet uppgår till 7 % (9 kvinnor 

och 5 män mellan 36-59 år, 2 ensamboende och 12 sammanboende). Fördelningen 

överensstämmer med fördelningen av respondenterna i övrigt.  
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Figur 1. Antal respondenter som fullständigt besvarat KES - 26 redovisade efter ålder (n = 187). 

 

 

Den största gruppen av respondenter var sammanboende kvinnor i 30-59 års ålder, följt av 

sammanboende män i samma åldersintervall, se Figur 2.  

 

 

Figur 2. Antal respondenter uppdelade efter kön (♀ = Kvinnor, ♂ = Män) samt ensamboende (E) eller sammanboende (S) 

redovisade i åldersgrupper per tio år. 
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Stressrelaterad ohälsa bland lokalbefolkning i en storstadsregion 

Antalet respondenter i lokalbefolkningsurvalet som besvarade enkäten fullständigt uppgick till 

187 individer. Medelvärdet av respondenternas svarspoäng per fråga redovisas i respektive 

underkategori, se Figur 3. Lokalbefolkningsurvalet uppgav högst värden inom underkategorin 

fatigue, följt av sömnsvårigheter, irritabilitet, kognitiv utmattning, negativ affekt och somatiska 

besvär. 

 

 

 

Figur 3. Medelvärde av svarspoäng per fråga av Karolinska Exhaustion Scale (KES-26) uppdelat i sex underkategorier. 

Respondenter (lokalbefolkning i en storstadsregion) n = 187. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Kognitiv

utmattning

Sömnsvårigheter Fatigue Somatiska

besvär

Irritabilitet Negativ affekt

Medelvärde av svarspoäng per fråga 

Lokalbefolkning i en storstadsregion



 

14 

 

Skillnader mellan kvinnor och män 

Av de 187 respondenterna var 110 kvinnor och 77 män. I en uppdelning efter respondentens 

kön redovisas medelvärdet av svarspoäng per fråga i respektive underkategori, se Figur 4. 

Kvinnorna i studien uppgav fatigue som mest utbrett följt av irritabilitet, sömnsvårigheter, 

kognitiv utmattning, negativ affekt och somatiska besvär. Männen i studien uppgav att 

sömnsvårigheter är mest utbrett, följt av fatigue, irritabilitet, kognitiv utmattning, negativ affekt 

och somatiska besvär. Sömnsvårigheter, fatigue och irritabilitet fick högre värden ibland både 

kvinnor och män. Lägst värden i båda grupperna fick kognitiva besvär följt av negativ affekt 

och somatiska besvär. Skillnaderna mellan kvinnor och män är ytters små och utan signifikans. 

 

 

 

Figur 4. Medelvärde av svarspoäng per fråga av Karolinska Exhaustion Scale (KES-26) uppdelat i sex underkategorier. 

Medelvärdet är redovisat efter kön (kvinnor n = 110, män n = 77).  
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Skillnader mellan ensam- och sammanboende 

Av de 187 respondenterna är 46 ensamboende och 141 sammanboende. I en uppdelning efter 

respondenter som är ensam- eller sammanboende redovisas medelvärdet av svarspoäng per 

fråga i respektive underkategori, se Figur 5. De ensamboende i studien uppger högst värden för 

underkategori fatigue följt av irritabilitet, kognitiv utmattning, sömnsvårigheter, negativ affekt 

och somatiska besvär. De sammanboende i studien uppger högst värden för fatigue och 

sömnsvårigheter följt av kognitiv utmattning, irritabilitet, negativ affekt och somatiska besvär. 

Störst skillnad grupperna emellan uppges i underkategorierna sömnsvårigheter och irritabilitet. 

Ensamboende uppgav högre värde i underkategorin irritabilitet och de sammanboende uppgav 

ett högre värde i sömnsvårigheter. Lägst värden i båda grupperna får negativ affekt och 

somatiska besvär. Skillnaderna mellan ensam- och sammanboende är ytterst små och utan 

signifikans.  

 

Samtliga respondenters medelvärde av svarspoäng per underkategori redovisas i bilaga 4, 

uppdelat efter kön, ensam- och sammanboende.  

 

 

 

Figur 5. Medelvärde av svarspoäng per fråga av Karolinska Exhaustion Scale (KES-26) uppdelat i sex underkategorier. 

Medelvärdet redovisas efter ensamboende (n = 46) och sammanboende (n = 141). 
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Jämförelse med en tidigare studie 

Från lokalbefolkningspopulationen ingår 188 respondenter inom delen om kognitiv utmattning, 

194 inom sömnsvårigheter, 192 inom fatigue, 193 inom somatiska besvär, 193 inom irritabilitet 

och 193 inom negativ affekt. I patientgruppen från en tidigare studie ingår 385 respondenter i 

samtliga underkategorier, se Tabell 1. T-test påvisar stor statistisk signifikant skillnad mellan 

lokalbefolkningsgruppen och patientgruppen där p ≤ 0,0001. Lokalbefolkningsgruppen hade 

som förväntat ett signifikant lägre medelvärde än patientgruppen vilket indikerar bättre 

hälsotillstånd bland lokalbefolkningen.  

 

Lokalbefolkningsgruppen uppger högst värde för fatigue följt av sömnsvårigheter, irritabilitet, 

kognitiva besvär, negativ affekt och somatiska besvär. Patientgruppen uppgav högst värde för 

fatigue, följt av irritabilitet, sömnsvårigheter, negativ affekt, kognitiv utmattning och somatiska 

besvär. Fatigue, sömnsvårigheter och irritabilitet fick högre värden bland både 

lokalbefolkningsgruppen och patientgruppen. Lägst värden i båda grupperna fick kognitiva 

besvär, negativ affekt och somatiska besvär.  

 

 

Tabell 1. Medelvärde av poäng för Karolinska Exhaustion Scale (KES-26) redovisat efter de sex underkategorierna. Redovisat 

efter patienter med utmattningssyndrom från en tidigare studie och lokalbefolkning i en storstadsregion.  

  
Patienter 

 

Lokalbefolkning  i en 

storstadsregion 

  
  

           n Medelvärde SD   n Medelvärde SD   p 

  

    
 

 

  

 

  

Kognitiv utmattning 358 21.2 5.49 
 188 15.6 5.44 

 
<0,0001* 

Sömnsvårigheter 358 6.82 2.13 
 194 4.90 1.95 

 <0,0001* 

Fatigue  358 19.1 3.99 
 192 12.4 4.85 

 
<0,0001* 

Somatiska besvär 358 13.4 4.02 
 193 8.54 3.46 

 
<0,0001* 

Irritabilitet 358 14.1 3.56 
 193 9.37 3.61 

 
<0,0001* 

Negativ affekt 358 9.87 2.86 
 193 5.96 2.95 

 
<0,0001* 

                    

* = Signifikant värde 

Patientdata erhölls av författarna Saboonchi, Perski och Grossi (2012). 
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DISKUSSION 

Studiens syfte var att beskriva förekomsten av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom 

bland lokalbefolkning i en storstadsregion. Resultatet visar att fatigue uppges som mest utbrett 

följt av sömnsvårigheter, irritabilitet, kognitiva besvär, negativ affekt och somatiska besvär. 

Resultatet visar inte någon större skillnad i de sex olika underkategorier av hälsotillstånd som 

KES-26 utvärderar sett till medelvärdet bland kvinnor och män, ensam- och sammanboende. Då 

KES-26 inte har några gränsvärden för ohälsa kan någon slutsats om dessa medelvärden inte 

dras. I jämförelse med en tidigare studie där en grupp patienter diagnostiserade med 

utmattningssyndrom ingick ses stor signifikant skillnad (p ≤ 0,0001) i resultatet gällande 

hälsotillstånd. Samtliga jämförelsepopulationer i denna studie uppgav sämre värden på fatiuge, 

sömnsvårigheter och irritabilitet. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie har använt ett obundet slumpmässigt urval som metod. Urval som görs 

slumpmässigt är inte påverkade av forskarens förutfattade mening, detta ger ingen garanti för att 

urvalet är representativt för populationen men de skillnader som finns är av tillfällighet (Polit & 

Beck, 2010). Vid obundet slumpmässigt urval har alla personer i populationen samma 

procentuella chans att komma med i urvalet (Holme & Solvang, 1991).  

 

Denna studie har använt enkäter med förbestämda svarsalternativ vilket ger deltagarna samma 

frågeställningar i bestämd ordningsföljd. Detta gör att resultatet blir lätt att analysera och 

jämföra. Andra fördelar men enkätstudier är anonymiteten vid känsliga ämnen och att 

respondenten inte blir påverkad av den som intervjuar. Nackdelar kan vara att bortfallet blir 

stort vilket påverkar resultatet samt den större risken för att missförstånd inte blir uppdagade. 

Respondenterna erhöll enkäten via post. Detta är en ekonomiskt fördelaktig metod och 

respondenter nås oavsett var de bor geografiskt (Polit & Beck, 2010). 

 

 I det interna bortfallet missade respondenter att svara på frågor, missförstod hur det skulle svara 

eller svarade egna svar på sidan om de förbestämda svarsalternativen. Polit och Beck (2010) 

skriver att det är svårt att formulera slutna frågor, men att det underlättar för respondenter då 

deltagandet inte kräver lika mycket av dem som öppna frågor gör. Vid förbestämda 
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svarsalternativ kan respondenter välja att inte delta då de förvalda svarsalternativen inte 

reflekterar deras åsikt.   

 

De variabler som respondenterna svarade på i enkäten var kön, ålder och civilstånd. Civilstånd 

är en persons familjerättsliga ställning såsom ogift, gift, skild eller änka/änkling (Malmström, 

Györki & Sjögren, 1991). Respondenternas svar på frågan om civilstånd var inte relevant för 

vår studie då en ogift eller skild person kan vara sammanboende och en gift person kan leva 

ensam. I studien användes därför även det sista svaret på enkätdel ISSI om ensam- eller 

sammanboende, som en kompletterande uppgift. 

 

För att beräkna hur många deltagare som är tillräckligt för att testa en hypotes övervägs 

resultatens förmodade olikheter, tillförlitlighetsnivå på studien och hur liten skillnad som är 

relevant att påvisa (Polit & Beck, 2010). Bland urvalsgruppens kvinnor och män, ensam- och 

sammanboende var skillnaderna för små för att signifikans ska kunna påvisas med tillförlitlighet 

och redovisas därmed ej. För jämförelsen mellan studiens urvalsgrupp och patienter från en 

tidigare studie var skillnaderna stora grupperna emellan och den signifikanta skillnaden därmed 

hög vilket leder till en hög tillförlitlighetsnivå. Det begränsade urvalet av kvinnor och män, 

ensam- och sammanboende i olika åldrar leder till svårigheter att generalisera, varför detta inte 

studerades närmre.  

 

Resultatdiskussion  

Fatigue och sömnsvårigheter hör till den del av KES – 26 som får högst värden i 

lokalbefolkningsgruppen, vilket tyder på att detta är de vanligaste stressymtomen.  

Detta stämmer överens med en studie av Jansson-Fröjmark, Lundqvist, Lundqvist och Linton 

(2007) vars syfte var att undersöka sambandet mellan psykosocial stress på arbetet och 

sömnsvårigheter. I studien ingick 1873 deltagare (899 kvinnor och 974 män) i åldrarna 50-60 

år. Författarna tog i beaktande variabler som ålder, kön, civilstatus, utbildningsnivå, 

oregelbunden arbetstid och nio olika arbetsfaktorer. De fann en tydlig koppling mellan 

arbetsrelaterad stress och sömnsvårigheter. Med stor signifikans kunde de påvisa att kvinnorna 

upplevde större besvär av sömnsvårigheter än männen i studien.  
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Resultatet i denna studie påvisar ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män i hur de 

uppger sin stressrelaterade ohälsa. Vid en jämförelse grupperna emellan är sömnsvårigheter och 

fatigue mest utbredd följt av irritabilitet, kognitiv utmattning, negativ affekt och somatiska 

besvär. Grupperna följer varandras kurvor med ytterst små skillnader utan statistisk signifikans. 

Tidigare studier påvisar att det dock finns en skillnad kvinnor och män emellan (Krantz & 

Lundberg, 2006). Orsaken till att detta inte påvisats i denna studie kan vara antalet deltagare 

som inte var tillräckligt för att komma fram till en sådan slutsats. Stenlund et al. (2007) 

beskriver könsskillnader i en svensk studie med en grupp patienter diagnostiserade med 

utmattningssyndrom och en jämförelsegrupp ur lokalbefolkningen. I deras studie ingick 573 

deltagare (283 kvinnor och 290 män). Bland patientgruppen fann de att kvinnor rapporterade 

högre grad sömnsvårigheter, sämre kontroll på jobbet, högre andel hushållsarbete och att de i 

högre utsträckning hade yrken med tät människokontakt än män (72 % jämfört med männen 

som hade 28 %). De fann att männen i patientgruppen som arbetade övertid hade sämre socialt 

nätverk. 75 % av männen rapporterade att de ofta arbetade övertid jämfört med 40 % av 

kvinnorna. De kvinnor som hade människotäta yrken inom patientgruppen hade ett signifikant 

sämre mående jämfört de övriga i studien. Männen i patientgruppen visade högre symtom på 

utmattning jämfört med män i lokalpopulationsgruppen. De var även i större utsträckning 

sammanboende med eller utan barn.  

 

I denna studie påvisas ingen signifikant skillnad i resultatet mellan ensam- och sammanboende 

kvinnor och män i hur de uppger sin stressrelaterade ohälsa. Vid en jämförelse grupperna 

emellan uppges fatigue vara mest utbrett följt av sömnsvårigheter. Båda gruppernas resultat 

följs åt med ytterst små skillnader. I underkategorierna sömnsvårigheter och irritabilitet finns 

en liten skillnad grupperna emellan dock utan statistisk signifikans. Antalet deltagare i studien 

var inte tillräckligt många för att en slutsats skulle kunna dras. Krantz och Lundberg (2006) har 

skrivit en studie vars syfte var att analysera könsskillnader vad gäller sambandet mellan 

självrapporterad sjukfrånvaro och arbetsbelastning i och utanför hemmet. I studien ingick 1339 

deltagare (743 kvinnor och 596 män). De undersökte upplevd konflikt mellan arbetsstress och 

hushållsarbete såväl som krav från arbetsplatsen och i hemmamiljön. Resultatet visade att 

övertidsarbete var associerat till lägre sjukfrånvaro för både män och kvinnor samt att 

dubbelarbete inte ökade risken för sjukfrånvaro. Konflikten mellan krav i hemmamiljön och på 

arbetsplatsen ansågs inte som en riskfaktor för sjukfrånvaro för kvinnor men däremot för män. 

Kvinnorna som i högre utsträckning arbetade övertid rapporterade lägre sjukfrånvaro. Krantz 
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och Lundberg drar slutsatsen att de kvinnorna tar mindre ansvar för hemmet, att kvinnor och 

män i toppositioner som lever ihop delar hushållsarbete lika samt att de i större utsträckning har 

råd att anlita hushållsnära tjänster. Vidare såg de ett samband mellan männens ökade 

arbetsbörda i hemmet och kvinnors ökade arbetsbörda utanför hemmet de senaste åren. Således 

fann dessa författare att det fanns skillnad i stressrelaterad ohälsa kvinnor och män emellan 

relaterat till deras hemförhållanden och hur de fördelade arbete i hemmet. Vår studie inte har 

kunnat uppmärksamma liknande skillnader bland urvalsgruppen då variablerna endast var kön, 

ålder och civilstånd och dels då deltagarantalet inte var tillräckligt stort. Deltagarantalet i Krantz 

och Lundbergs (2006) studie uppgick till 1339 personer vilket överskrider deltagarantalet i vår 

studie med stor marginal vilket gör att mindre skillnader blir tydligare att urskilja.  

 

I denna studie finns inte etnicitet som variabel för dataanalys, vilket gör att det inte går att dra 

en slutsats om det påverkade resultatet. Mohseni och Lindström (2008) fann i sin studie, med 

syftet att undersöka självskattad hälsa och risk för diskriminering, att personer i högre risk för 

diskriminering från chefer på grund av etnicitet, hudfärg, religion eller kulturell bakgrund 

uppgav sämre självskattad hälsa än de personer som inte var i risk. De utlandsfödda kvinnor och 

män som deltog i studien uppgav sämre hälsa jämfört med de kvinnor och män som var födda i 

Sverige. Deltagarna i vår studie var anonyma och etnicitet var inte en variabel. Vi utgår från att 

urvalet representerar den storstadsregion som studien hade för avsikt att beskriva. I denna ingår 

en kulturell mångfald och människor med olika socioekonomiska bakgrunder.  

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar denna studie att fatigue och sömnsvårigheter de mest förekommande 

av symtomen på stressrelaterad ohälsa enligt respondenterna i lokalbefolkningsgruppen.  

Av studiens resultat går det inte att påvisa någon signifikant skillnad mellan förekomsten av 

symptom på stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom bland kvinnor och män, ensam- och 

sammanboende hos ett stickprov ur lokalbefolkningen i en storstadsregion. 

Däremot visade resultatet en signifikant sämre nivå av upplevelsen av stressrelaterad ohälsa hos 

patienter som diagnostiserats med utmattningssyndrom än hos lokalbefolkningen. Upplevelsen 

av kognitiv utmattning, sömnsvårigheter, fatigue, somatiska besvär, irritabilitet och negativ 

affekt var sålunda signifikant högre hos patientgruppen en hos lokalbefolkningen. 
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Klinisk betydelse 

Studien syftar till att beskriva förekomsten av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom i 

en storstadsregion. Andra studier visar på att detta är ett utbrett och växande problem bland 

Sveriges befolkning. För att bryta den växande trenden av stressrelaterad ohälsa är det av vikt 

att de mest utbredda symtomen uppmärksammas i primärvården så att patienter med risk för 

utmattningssyndrom kan fångas upp i ett tidigt stadium och få adekvat hjälp.  För att detta ska 

kunna ske bör sjukvårdspersonal ha kunskap om dessa symtom. Därför är utbildning en viktig 

del att tillgodose. 

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Studiens resultat tyder på att fatigue och sömnsvårigheter var de mest förekommande 

symptomen på stressrelaterad ohälsa. Det skulle kunna vara av intresse att genom en kvalitativ 

studie undersöka hur stresshantering såsom mindfulness, avslappningsövningar, massage och 

sömnskola uppfattas av patienterna både som förebyggande och som en del av rehabilitering.  

Det är av vikt att tidigt i primärvården uppmärksamma individer med risk för stressrelaterad 

ohälsa då detta har stor påverkan på sjukdomsförloppet och rehabilitering. Därför skulle det 

även vara intressant att studera sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att tidigt 

uppmärksamma denna grupp. Det skulle även vara intressant att genomföra en studie med 

kvalitativ ansats för att få en djupare inblick i hur patienter med stressrelaterad ohälsa upplever 

sin hälsa. 

 

Sammanställningen av data i denna studie är en del av ett forskningsprojekt för att undersöka 

sambandet mellan socialt stöd och stressrelaterad ohälsa och vidare studier kommer utföras på 

detta. 
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Bilaga 1. Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom hämtat från Regionalt Vårdprogram 

(2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav måste vara uppfyllda för att 

diagnosen skall kunna ställas. 

 

A. Fysiska och psykiska symptom på utmattning under minst två veckor. Symp-

tomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka 

har förelegat under minst sex månader. 

B. Påtaglig brist på psykisk energi eller uthållighet dominerar bilden. 

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

två veckor: 

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 symptom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, 

magtarmbesvär, yrsel, eller ljudkänslighet. 

 

D. Symptomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i 

arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. 

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

hypothyroidism, diabetes, infektionssjukdom). 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat 

ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som 

tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen. 

 

Diagnos: Utmattningssyndrom F 438 A. 



 

 

 

 
 

 

Bilaga 2. Följebrev   

  

 

 

 

Vill du delta i en enkätundersökning om relationer, hälsa 
och livskvalitet? 

 
 

Forskning har visat att relationer till andra människor påverkar en persons hälsa och 

livskvalitet. Därför frågar vi Dig om Du vill delta i en enkätundersökning som kan bidra till 

ännu mer kunskap inom området. Vi har fått Ditt namn genom Statistiska Centralbyrån 

(SCB) och Du har blivit slumpmässigt utvald. 
 
 

Hur går undersökningen till? 

Enkäten, som vi ber Dig att fylla i, innehåller frågor som rör relationer till andra, hälsa 

och livskvalitet. Det tar cirka 20 minuter att fylla i enkäten. När Du besvarat enkäten 

skickar Du tillbaka den till oss i det bifogade frankerade svarskuvertet. Vår önskan är att 

Du sänder tillbaka enkäten inom 2 veckor. 
 
 

Information om studiens resultat 

Sammanställningen av data kommer att presenteras i form av en vetenskaplig artikel. Om 

Du vill ta del av det färdigställda resultatet får Du gärna kontakta någon av nedanstående 

personer. 
 
 

Frivillighet och ekonomisk ersättning 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Ingen ersättning utgår. 
 
 

Anonymitet och konfidentialitet 

Du är anonym, vilket innebär att inga namn finns på enkäten och därför kommer inte 

enskilda personers svar kunna urskiljas. Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt, 

det vill säga på ett sådant sätt att de inte kan hamna i obehörigas händer och 

personuppgiftslagen (PUL) (1998:204) kommer att efterföljas. 
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Övrig information  

Vi som arbetar med studien är verksamma vid Sophiahemmet högskola, Danderyds Sjukhus 

AB, Stockholms Universitet samt vid Karolinska Institutet. Denna studie är en del av ett 

forskningsprojekt som handlar om stresshantering och välbefinnande på hjärtkliniken vid 

Danderyds Sjukhus AB. 
 

 

Vid eventuella frågor är Du välkommen att kontakta Anna Hansson på tfn 08-406 29 73 eller 

via e-post anna.hansson@shh.se 
 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
 

Anna Hansson, med dr Fredrik Saboonchi, fil dr 

Sophiahemmet Högskola Sophiahemmet Högskola 

Tlf. 08-406 29 73 Stockholms Universitet 

Anna.hansson@shh.se Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus 

Tlf. 08-406 29 14 

fredrik.saboonchi@shh.se 
 

 
Gunilla Björling, med dr 

Sophiahemmet Högskola 

Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus 

Tlf. 08-406 29 91 

gunilla.bjorling@shh.se 
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Bilaga 3. Fullständig enkät 

ENKÄTEN 

 

 
 
 
 
 

Kön:   ………………….. 

Ålder:  ………………... 

Civilstånd: …………………….. 

 

 
 
 
 

Hur brukar Du i allmänhet göra när du stressas av problem? 

 
Ringa in den siffran som passar bäst in på dig 

 

Så gör jag: 
 

 

Mycket 

sällan 

 

 

Ganska 

sällan 

 

 

Ganska 

ofta 

 

 

Mycket 

ofta 

 

 

1. Jag får känslomässigt stöd från andra 

 
2. Jag uttrycker mig verbalt för att ge utlopp för 

1 2 3 4 

mina obehagliga känslor 1 2 3 4 

 

3. Jag försöker få råd eller hjälp från andra om vad 
    

jag ska göra 1 2 3 4 

 

4. Jag får tröst och förståelse från någon annan 

person 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

5. Jag får hjälp och råd av andra människor 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

6. Jag ger uttryck för mina negativa känslor 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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Frågorna nedan handlar om hur du upplever din situation just nu. Ta 

ställning till varje alternativ och kryssa i en ruta för varje påstående 
 

 

1. Jag känner mig spänd och ”uppskruvad” 

För det mesta 

Ofta 

Då och då 

Inte alls 

2. Jag uppskattar fortfarande samma saker som förut 

Precis lika mycket 

Inte riktigt lika mycket 

Bara lite 

Knappast alls 

3. Jag får en slags känsla av rädsla som om någonting förfärligt håller på att hända 

Alldeles bestämt och rätt illa 

Ja, men inte så illa 

Lite, men det oroar mig inte 

Inte alls 

4. Jag kan skratta och se saker från den humoristiska sidan 

Lika mycket som jag alltid kunnat 

Inte riktigt lika mycket nu 

Absolut inte så mycket nu 

Inte alls 

5. Oroande tankar kommer för mig 

Mycket ofta 

Ofta 

Då och då men inte så ofta 

Bara någon enstaka gång 

6. Jag känner mig glad 

Inte alls 

Inte ofta 

Ibland 

För det mesta 

7. Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig avspänd 

Absolut 

Ofta 

Inte ofta 

Inte alls 
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 8. Jag känner mig som om jag gick på ”lågt varv” 

Nästan jämt 

Mycket ofta 

Ibland 

Inte alls 

9. Jag får en slags känsla som om jag hade ”fjärilar” i magen 

Inte alls 

Någon gång 

Rätt ofta 

Mycket ofta 

10. Jag har tappat intresset för mitt utseende 

Absolut 

Jag bryr mig inte om det så mycket som jag borde 

Jag kanske inte bryr mig om det riktigt så mycket 

Jag bryr mig precis lika mycket om det som förut 

11. Jag känner mig rastlös som om jag måste vara på språng 

Verkligen mycket 

En hel del 

Inte så mycket 

Inte alls 

12. Jag ser emot saker och ting med glädje 

Lika mycket som förut 

Något mindre än jag brukade 

Klart mindre än jag brukade 

Nästan inte alls 

13. Jag får plötsliga panikkänslor 

Verkligen ofta 

Rätt ofta 

Inte så ofta 

Inte alls 

14. Jag kan njuta av en bra bok, ett bra radio-eller TV-program 

Ofta 

Ibland 

Inte ofta 

Mycket sällan 
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Komma ihåg namn, datum eller ärenden Du ska göra 
 

Komma ihåg saker som är/varit viktiga för dig att utföra i ditt yrke 
 

Fullfölja en tankebana 
 

Föra samtal med dig själv 
 

Orientera dig i tid eller rum 
 

Kortvarig känsla att vara frånvarande 
 

Koncentrera dig på en längre text, nyhetsartikel eller bok 
 

 

Svårt att somna 
 

 

Vakna tidigt och inte kunna somna om 
 

 

Ökat sömnbehov 
 

 

Vara trött för jämnan 
 

Känna den sortens trötthet som inte går att vila bort 
 

Dina ”batterier” är uttömda 
 

Du har fått nog 
 

 

Extra hjärtslag eller snabb puls 
 

 

Andningsproblem eller ont i bröstet 
 

Problem med balans, yrsel eller tinnitus 
 

Muskeldarrningar eller ryckningar 
 

Muskelsvaghet eller domningar i armar och ben 
 

 

Vacklande humör 
 

 

Mer lättrörd känslomässigt nuförtiden 
 

Mer irritation eller ilsken nuförtiden 
 

Svårt att kontrollera dina känslor 
 

Känner mycket oro eller ångest 
 

Känner dig väldigt ledsen 
 

Känner dig deprimerad 
 

 

Besvara nedanstående frågor utifrån hur du känt dig den senaste tiden. Skriv 

in det alternativ som bäst stämmer in på dig 
 

1=Aldrig 2= Sällan 3= Ibland 4 = Ofta 5 = Alltid 

Har Du haft problem med något av följande under den senaste månaden? 
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Här är några frågor om dina relationer till ditt nätverk. Kryssa för det 

svarsalternativ som bäst svarar mot din situation 
 

 

1. Hur många människor känner Du och har kontakt med, som har samma intresse som Du? 
 

Ingen _ 1 – 2 _ 3 – 5 _ 6 – 10 _ 11 – 15 _ Mer än 15 _ 

 
2. Hur många människor, som Du känner, träffar Du eller samtalar med under en vanlig vecka? 

(Räkna inte med människor som Du träffar tillfälligtvis och som Du knappast kommer att 

återse, t.ex. patienter). 
 

Ingen _ 1 – 2 _ 3 – 5 _ 6 – 10 _ 11 – 15 _ Mer än 15 _ 

 
3. Hur många vänner har Du som kan komma hem till Dig när som helst och känna sig hemma? 

(De skulle inte bry sig om, om det var ostädat eller om Du höll på att äta. Nära släktingar ska 

inte räknas med). 
 

Ingen _ 1 – 2 _ 3 – 5 _ 6 – 10 _ 11 – 15 _ Mer än 15 _ 

 
4. Hur många finns det, i Din familj och bland Dina vänner, som Du kan tala öppet med 

utan att behöva tänka Dig för? 
 

Ingen _ 1 – 2 _ 3 – 5 _ 6 – 10 _ 11 – 15 _ Mer än 15 _ 

 
5. Finns det någon särskild person som du känner att Du verkligen kan få stöd av? 

 
Ja _ Ja, men jag behöver det inte _ Nej _ 

 
6. Finns det någon särskild person som Du tror känner sig stå väldigt nära Dig? 

 
Ja _ Är inte säker _ Nej _ 

 
7. Har Du någon särskild person som Du kan dela Dina känslor med när Du känner dig 

lycklig? Någon som skulle känna sig lycklig bara för att du är det? 
 

Ja _ Nej _ 

8. Har Du någon Du kan dela Dina innersta känslor med och anförtro Dig åt? 

 
Ja _ Nej _ 

 
9. Händer det att någon håller om Dig till tröst eller stöd? 

 
Ja _ Nej _ 

10. Tror Du att de där hemma eller några andra verkligen uppskattar vad Du gör för dem? 

  Ja _ Inte tillräckligt _ Inte alls _ 

 

11. Hur många människor i Din omgivning finns det som Du lätt kan be om saker? (T.ex. 

människor som Du känner så väl att Du kan låna verktyg eller köksgrejor). 

 
Ingen _ 1 – 2 _ 3 – 5 _ 6 – 10 _ 11 – 15 _ Mer än 15 _ 
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12. Bortsett från dem där hemma finns det någon som Du kan vända Dig till om Du är i 

svårigheter? (Någon som Du lätt kan träffa och som Du litar på och kan få verklig hjälp). 
 

Ja _ Nej _ 

 
13. Hur många sådana människor har Du? 

 
Ingen _ 1 – 2 _ 3 – 5 _ 6 – 10 _ 11 – 15 _ Mer än 15 _ 

 

 
 

Läs nedanstående frågor och kryssa i en ruta till höger som bäst 

stämmer överens med ditt svar 
 

 

 
 
 

1. Finns det någon som du kan räkna med 

Aldrig 
 
 

 

Sällan 
 
 

 

Ibland 
 
 

 

Ofta 
 
 

 

Alltid 
 
 

 
lyssnar på dig när du behöver prata?      

 

2. Finns det någon som kan ge dig goda råd när 

du har problem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Finns det någon som visar dig kärlek och 

ömhet? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

4. Finns det någon som kan hjälpa dig med 

dagliga sysslor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kan du räkna med att någon ger dig 

känslomässigt stöd (när du behöver prata om ett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problem eller ta ett svårt beslut)?      
 

6. Har du så mycket kontakt som du skulle vilja 

med någon du står nära, någon du kan lita på och 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ha förtroende för?      
 

7.  Lever Du ensam eller är Du      

gift/sammanboende?      
 

Ensamboende 

 

Gift/sammanboende 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 

  

ESSI 
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Bilaga 4. Medelvärde av svarspoäng per underkategori redovisat efter respondenters kön 

samt efter ensam- och sammanboende.  

 

  

Kognitiv 

utmattning Sömnsvårigheter Fatigue  

Somatiska 

besvär Irritabilitet 

Negativ 

affekt n 

♀ S 20 år 28 5 17 19 15 12 1 

♀ E 30 år 16,9 3,57 13 7,86 10 5,57 7 

♀ S 30 år 16,2 5,08 12,7 8,69 10,4 6,12 26 

♂ E 30 år 22 5,5 16 17 11 8 2 

♂ S 30 år 14,5 4,35 10,5 8,15 7,45 4,55 20 

♀ E 40 år 16,9 5,42 13,3 8,33 9,58 6,58 12 

♀ S 40 år 16,3 4,78 13,3 9,17 10,3 6,52 23 

♂ E 40 år 14,3 4.13 11 6,13 9,13 5,39 8 

♂ S 40 år 16,2 5,24 14,1 9.38 9,86 6,71 21 

♀ E 50 år 14,1 4,38 9,38 8.38 8,88 5,13 8 

♀ S 50 år 15.7 4,93 12,3 7,96 9,37 5,56 27 

♂ E 50 år 17,9 5,29 15,4 10,7 10,9 9 7 

♂ S 50 år 14,9 5,93 11,8 7,67 8,07 5,93 15 

♀ E 60 år 9 2,5 5,5 6 5 3 2 

♀ S 60 år 8,75 8,5 11,5 8 6,75 6 4 

♂ E 60 år 

      

0 

♂ S 60 år 14,3 4,25 8 8,5 8,25 3,75 4 

♀ = Kvinna ♂ = Man E = Ensamboende          S =Sammanboende n = antal respondenter  

 

 


