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SAMANFATTNING 

Bakgrund: Utmattningssyndrom är ett växande problem som kommer av långvarig stress och 

är en bidragande orsak till sjukskrivningar. Sjukdomen innefattar en bred symtombild med 

somatiska och psykiska symtom, och riskerar att förbises på grund av somatiska symtom. 

Utmattningssyndrom har en stor påverkan på de drabbades liv och identitet. 

Syfte: Att belysa upplevelsen av att drabbas av och leva med utmattningssyndrom.  

Metod: Studien grundades på en kvalitativ metod baserad på fem självbiografiska bloggar. 

Forsberg och Wengström (2016) manifesta innehållsanalys användes för att finna 

sammanhang i resultatet.  

Resultat: Resultatet visar att insjuknandet i utmattningssyndrom är en livsomvälvande 

händelse. Drabbade upplever en förlust av sin tidigare identitet. Sjukdomen kantas av flera 

negativa känslor och kroppslig påverkan, däribland ångest, skam, brist på ork, värk och 

minnessvårigheter. Sjukdomen är begränsande och innebär ett ökat behov att stöd och 

förståelse för att kunna hantera vardagen och sjukdomen. När detta uteblir uppstår känslor av 

att vara misstrodd och förnedring.  

Slutsats: Utmattningssyndrom kommer av stress, krav, prestation och bristfällig 

återhämtning. Utfallet skulle kunna minskas genom att prioritera arbetsmiljön. Sjukdomen 

leder till en existentiell kris, där meningen i livet och välbefinnandet påverkas. Ett gott 

bemötande, där patienten tas på allvar och hjälps till reflektion kan underlätta bearbetningen.  
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BAKGRUND 

Psykisk ohälsa är ett växande problem (World Health Organization, 2016). Statistik visar att 

nästan 20 procent av samtliga sjukdomsfall i europeiska regionen består av psykisk ohälsa, 

och att en utav fyra personer någon gång under sin livstid drabbas av psykisk ohälsa 

(ibid).  Enligt Organisation for Economic Co-operation and Development (2013) så är psykisk 

ohälsa ett problem som ses öka även i Sverige, där en av två någon gång under livet drabbas 

av psykisk ohälsa och nära en miljon är drabbade varje år. I Sverige ses ohälsan oftast 

relaterat till effekter av arbetsförhållanden och oftast är stress och mental ansträngning de 

utlösande faktorerna (ibid). Begreppet psykisk ohälsa innefattar ett flertal diagnoser, däribland 

utmattningssyndrom som är en effekt av långvarig stress (Socialstyrelsen, 2003). 

Utmattningssyndrom som begrepp 

Utmattningssyndrom är en ny benämning på ett fenomen som tidigare bland annat kallats 

utbrändhet, att gå in i väggen eller utmattningsdepression. Första gången fenomenet slog 

igenom var på 1970-talet, då definierat som en akut form av stressreaktion (Todaro-

Franceschi, 2015). Dagens definition av utmattningssyndrom är enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, 2014) ett syndrom orsakat av långvarig stress som innebär 

emotionell utmattning, distansering och cynism som leder till reducerad arbetsförmåga och 

personlig ineffektivitet. Socialstyrelsen (2003) menar att termen ”utbrändhet” är en olämplig 

benämning som saknar medicinsk tyngd. De föreslår istället att begreppet 

”utmattningssyndrom” används i de fall det samtidigt inte utvecklats någon depression (ibid). 

Utmattningssyndrom och depression är två begrepp som är svåra att skilja åt, då båda 

innehåller symtombilder med depressiva inslag. Det är därför viktigt att poängtera att 

tillstånden är två olika diagnoser där sjukdoms- och symtombilderna har olikheter (SBU, 

2014). Utmattningssyndrom blev år 2005 accepterad som en diagnos i Sverige (ibid). 

Utmattningssyndrom som sjukdomstillstånd 

Enligt Försäkringskassan (2014a; 2014b) är stress och psykisk ohälsa de vanligaste orsakerna 

till sjukskrivningar i Sverige. Stress är en utav de bakomliggande orsakerna till 

utmattningssyndrom (Åsberg & Nygren, 2010). Vanligtvis är stress en naturlig reaktion på de 

psykiska och fysiska påfrestningar människor utsätts för. Vid stor påfrestning tenderar det att 

ge besvär, samt förvärra redan existerande psykiska och fysiska tillstånd. En människa som 

utsätts för långvarig stress under minst sex månader, utan tillräcklig återhämtning riskerar att 

drabbas av utmattningssyndrom (ibid).  

Symtombilden vid utmattningssyndrom liknar flera olika tillstånd inom såväl psykisk 

sjukdom som somatisk sjukdom. Utöver de psykiska symtom som uppkommer är somatiska 

symtom inte ovanliga (Arman, Hammarqvist & Rehnsfeldt, 2010). De som förekommer är 

bland annat högt blodtryck, hjärtpåverkan, yrsel och kliande utslag (ibid). Det innebär att 

utmattningssyndrom kan förväxlas med exempelvis hjärtinfarkt, vilket således bör uteslutas i 

första hand (Åsberg & Nygren, 2010). 

Insjuknandet i utmattningssyndrom bryter ut akut, samtidigt som processen innan 

insjuknandet är lång och har ofta pågått i flera år innan det bryter ut (Whärborg, 2013). 

Gustavsson, Norberg och Strandberg (2008) beskriver det som att komma till en punkt där 

individen plötsligt inte fungerar längre, när ingen styrka längre finns kvar. Det främsta 

kännetecknet vid tillståndet är trötthet som gränsar till utmattning, som inte går att vila bort. 

Vid fysiska och mentala ansträngningar blir det svårare samt tar längre tid att återhämta sig 

ordentligt (Whärborg, 2013). Utöver den kännetecknande tröttheten är det vanligt med 
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energibrist, minskad lust att prestera eller ta sig för något som personen under normala 

förhållanden inte har några svårigheter att utföra (ibid). 

Utmattningssyndromets påverkan på livet  

Enligt Gustavsson, Norberg och Strandberg (2008) uppkommer utmattningssyndrom när det 

finns en uppfattning om vad en person vill utföra som skiljer sig från vad personen i 

verkligheten klarar. Det innebär att de mål personen har inte uppnås, vilket i stället resulterar i 

känsla av otillräcklighet och meningslöshet. Upprepad känsla av misslyckande under längre 

tid kan leda till utmattningssyndrom (ibid.). Arman, Hammarqvist och Rehnsfeldt (2010) 

menar att arbetet och arbetsbörda ofta är en utlösande faktor, då arbetstyngd och viljan att 

prestera resulterar i stress. Även Thuynsma och Beer (2016) och Hasselberg, Jonsdottir, 

Ellbin och Skagert (2014) studier visar att arbetsbördan inverkar på utfallet av 

utmattningssyndrom, de menar dessutom att känslomässig börda och tillfredsställelse med 

privatlivet inverkar. Enligt Arman, Hammarqvist och Rehnfeldt (2010) innebär att drabbas en 

existentiell kris då tillståndet påverkar individens identitet. Den som är drabbad kan inte 

längre vara, eller röra sig mot den självbild hen tidigare förknippat sig med, alternativt haft 

som mål att bli, vilket innebär att kämpa mot en känsla av meningslöshet (ibid).  

Nuvarande kunskapsläge 

Då utmattningssyndrom är ett relativt nytt begrepp som under lång tid har förändrats gällande 

definition är tillgång till forskning inom området begränsat. Tillgänglig forskning finns 

huvudsakligen inom vårdyrket, men har under senare år utvidgats för att undersöka övriga 

arbetsplatser, vilket påvisat att utmattningssyndrom finns inom alla yrkesgrupper (Todaro-

Franceschi, 2016).   

Klinisk erfarenhet visar att utmattningssyndrom är ett långvarigt problem, som har lång 

återhämtningstid (Socialstyrelsen, 2003; Åsberg & Nygren, 2010). Det beskrivs att 

utmattningssyndrom är lättare att förebygga än att behandla. Det är vanligare att kvinnor 

drabbas av utmattning i större utsträckning än män, 15,6% kvinnor jämfört med 8,3 % män 

(Canivet, Östergren, Lindeberg, Choi, Karasek, Moghaddassi & Isacsson, 2010). Forskning 

visar även att förekomst av somatiska och psykiska symtom finns vid utmattningssyndrom, 

och att denna symtombild finns hos både drabbade män och kvinnor (Glise, Ahlborg & 

Jonsdottir, 2014). Somatiska symtom behöver uppmärksammas som en eventuell effekt av 

psykisk sjukdom när patienter söker vård (ibid). Då det annars finns en risk att psykisk 

sjukdom förbises i förmån för somatiska symtom.  

Bekräftelse och stöd är viktiga komponenter för den person som är drabbad av 

utmattningssyndrom. Att uppleva stöd från sin arbetsplats beskrivs som mest viktigt. Om 

stödet från arbetsplatsen brister blir stöd från andra instanser t. ex vårdenhet och/eller 

Försäkringskassan ännu viktigare (Norlund, Fjellman-Wiklund, Nordin, Stenlund, & Ahlgren, 

2012). Med detta ses vikten av att sjuksköterskor har kunskap om ämnet, då de ofta har en 

inledande kontakt med patienter, då patienter ofta söker sig till primärvård och 

rådgivningsenheter.  

Det uttrycks ett behov av vidare forskning gällande utmattningssyndrom för att både förbättra 

diagnostiken, samt att kunna förbättra de behandlingsmetoder som finns (Åsberg & Nygren, 

2010). 

TEORETISK REFERENSRAM 

För att besvara studiens syfte kring upplevelsen av utmattningssyndrom används en kvalitativ 

ansats. En kvalitativ ansats ger möjlighet att ta reda på individers upplevelse och erfarenheter 
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kring fenomenet som undersöks (Forsberg & Wengström, 2016). Studiens grund finns i 

vårdvetenskapen, då den har som uppgift att skapa kunskap om hälsa och vårdande, där fokus 

ligger på att främja patienters hälsa på bästa sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett 

livsvärldsperspektiv är grundläggande i vårdvetenskapen. Livsvärldsteorin ger en fördjupad 

förståelse för individens subjektiva känslor kring ett fenomen (ibid.). Livsvärldsperspektivet 

innebär att undersökningen kan bli mer djupgående genom att utforska individens levda 

erfarenhet och upplevelse, hur individen erfar varandet i världen (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012). 

Livsvärldsperspektiv och livsvärldsteori 

Livsvärldsperspektivet grundar sig i att förstå människans varande i världen, att förstå 

människan i sitt sammanhang. Alla individer lever med sina egna levda erfarenheter, formade 

utav våra levda relationer i världen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Livsvärldsteorin 

innebär att fördjupa förståelsen för människors individuella upplevelse av hälsa, ohälsa, 

välbefinnande och lidande, att se människan i sitt sammanhang och försöka förstå hur dennes 

liv erfars (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Hälsa och ohälsa 

Hälsa definieras som vårdandets mål, och vårdvetenskapens uppgift att skapa kunskap som tar 

oss till målet (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta innebär att vårdandet strävar emot att hjälpa 

patienter till att uppnå god hälsa och lindra ohälsa. Hälsa och ohälsa är begrepp som endast 

kan förstås genom individers personliga upplevelse av begreppen, då hälsa inte endast kan ses 

som frånvaro av sjukdom (ibid). Holmgren (2015) beskriver att känslan av sammanhang har 

stor betydelse för hälsan, att hälsa kan finnas trots ohälsa om det samtidigt finns 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.   

Hälsa och ohälsa måste därför ses till individens aktuella situation, för att förstå hur detta 

erfars, vilket är av vikt för att förstå vad som krävs i strävandet mot vårdandets mål (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Holmgren (2015) menar att detta är viktigt vid utmattningssyndrom, att få 

förståelse för patientens hälsa och ohälsa, för att förstå vad patienten behöver för hjälp i målet 

mot tillfrisknande. 

Lidande och välbefinnande 

Lidande är ett komplext begrepp som ofta kopplas ihop med fysisk smärta. Likväl finns det 

flera aspekter av lidande och dessa inkluderar både kroppslig och själslig smärta (Wiklund, 

2009). Vård-, livs- och sjukdomslidande är olika delar av det större begreppet som beskriver 

flera sorters lidande. Lidande som uppstår i kontakt med vården, lidande som är sprunget ur 

livsmönster eller traumatiska livshändelser, eller också lidande som är direkt relaterat till ett 

sjukdomstillstånd. Gemensamt för samtliga aspekter är att de upplevs subjektivt, och att 

lidande medför en känsla av obehag (ibid). Holmgren (2015) beskriver hur obehagskänslor 

ofta är närvarande vid utmattningssyndrom och vardagliga bestyr blir en plåga till följd av 

utmattningen. 

Välbefinnande som begrepp är sammanflätat med ”Hälsa” och menas vara en viktig del i att 

kunna uppleva hälsa. Känslan kännetecknas av en stärkt behaglig känsla av att må bra både 

kroppsligt och emotionellt (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att en patient som är sjuk ofta är utanför sitt ordinarie sammanhang, eller helt 

saknar ett sammanhang. Välbefinnande är ändå möjligt att uppnå trots sjukdom eller lidande 

genom ett nytt sammanhang, delaktighet i sin vård eller att bli bekräftad i sin livsvärld (ibid). 

Holmgren (2015) menar att visa sig själv omsorg är viktigt vid utmattningssyndrom, då det 

ger potential att lindra smärta, obehag och främja välbefinnandet. Att drabbas av sjukdom ger 

även möjlighet till ett uppvaknande kring sitt leverne och sin livssituation, och att utvärdera 
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dessa. Därigenom kan positiva, hälsofrämjande förhållningssätt till sjukdomens effekter 

utvecklas som ger möjlighet att uppleva välbefinnande i livet trots sjukdom eller lidande 

(Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009; Dahlberg & Segesten, 2010).  

PROBLEMFORMULERING 

Psykisk ohälsa är ett ökande problem både i Europa och i Sverige. I Sverige drabbas en utav 

två någon gång under livet av psykisk ohälsa. En sjukdom som räknas in i denna statistik är 

utmattningssyndrom. Forskning visar att utmattningssyndrom är ett tillstånd som drabbar 

samtliga yrkesgrupper. Den utlösande faktorn är stress som pågått under längre än sex 

månader, relaterat till arbetsbörda eller känslomässiga problem i privatlivet. Tillståndet 

utvecklas under lång tid för att sedan plötsligt bli akut.  

Litteratursökningen visar att utmattningssyndrom är lättare att förebygga än att behandla. De 

som drabbas är svårbehandlade och har en lång återhämtningstid. För den som drabbas av 

utmattningssyndrom innebär en påverkan på individens identitet och en förlust av den 

självbild individen tidigare haft. Det innebär att vårdpersonal behöver öka sin förståelse för 

personer som drabbas, för att förstå deras upplevelse, och kunna ge bekräftelse och stöd. Då 

allmänsjuksköterskan ofta har en inledande kontakt med patienten är detta ett relevant 

forskningsområde.    

En viktig aspekt till studien är att utmattningssyndrom har en bred symtombild, vilket gör att 

den kan förväxlas med andra sjukdomar. Därav uppstår det en risk att sjukdomen förbises. 

Utmattningssyndrom är en svårbehandlad sjukdom som påverkar hela individens existens. 

Därför är det viktigt att belysa upplevelsen av att drabbas av och leva med 

utmattningssyndrom - vilket kommer vara studiens fokus. Ökad kunskap om fenomenet och 

tillhörande upplevelse är viktigt för att förstå sjukdomen, dels för att öka förståelsen för 

individen och dels ur ett forskningsperspektiv.  

SYFTE 

Att belysa upplevelsen av att drabbas av och leva med utmattningssyndrom. 

 

METOD 

Då syftet med studien är att belysa upplevelsen av utmattningssyndrom valdes en kvalitativ 

metod med en induktiv ansats. Detta innebär att forskaren utgår från vad som framkommer av 

människors subjektiva upplevelser för att därigenom skapa mening och förståelse för 

fenomenet (Forsberg & Wengström, 2016).  Vidare valdes att genomföra en bloggstudie. En 

blogg är enligt Svenska akademiens ordlista (2009) en personlig dagbok på internet, som 

kontinuerligt uppdateras. Valet att använda självbiografiska bloggar som material för analys 

gjordes för att få en förståelse för individens upplevelse, men även då det är empirisk data 

som ger kunskap om verkligheten (Priebe & Landström, 2012). Forsberg och Wengström 

(2016) menar att skrivna berättelser, såsom personliga dagböcker, är värdefulla 

informationskällor när upplevelser ska belysas. Fördelen med skrivna berättelser är att de 

utgörs av en personlig berättelse av människors liv utan påverkan av forskarnas 

frågeställningar eller förförståelse (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). 

Datainsamling 

Initialt gjordes flera sökningar på Google och bloggportaler, vilket genererade en stor mängd 

träffar. Experthjälp togs därför av personal från Linnéuniversitetets bibliotek, för att finna 

relevanta sökord och sökportaler för avsett ämne. Materialet söktes sedan genom 
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sökmotorerna Google och Twingly med förbestämda sökord som ringade in problemområdet. 

Sökorden som användes var: utmattningssyndrom, blogg, drabbas. Google-sökningen 

genererade fortfarande en stor mängd data, vilket gjorde att författarna valde att gå igenom de 

första tio sidorna om tio träffar per sida, vilka var sorterade efter träffar med mest relevans för 

sökorden. Sökningarna resulterade i att totalt 63 bloggar hittades på Twingly och 410 träffar 

på Google (varav totalt 200 Google-träffar gicks igenom). Utav dessa valdes 15 bloggar 

initialt ut till en första granskning (se Bilaga 1), där bloggarnas innehåll var tydligt 

kategoriserat till utmattningssyndrom. De 15 bloggarna lästes och granskades noggrant enligt 

studiens urvalskriterier av båda författarna, för att sedan gemensamt välja ut  fem bloggar som 

bäst stämde överens med både urvalskriterier och syfte. Efter granskning genomfördes en 

källkritisk granskning. Då bloggmaterial kan anses vara otillförlitligt som material var det 

viktigt att utvald data uppnådde studiens urvalskriterier och genomgick en källkritisk 

kvalitetsgranskning. En kvalitetsgranskning och värdering genomfördes enligt Alexandersson 

(2012), (se bilaga 4).  

Urvalsförfarande 

Urvalet till studien bestod av bloggar skrivna av män och kvinnor som drabbats av och 

upplevt utmattningssyndrom. Inklusionskriterierna inbegrep personer som var drabbade eller 

hade varit drabbade av utmattningssyndrom. Vidare skulle bloggförfattarna vara boende i 

Sverige, för att göra resultatet överförbart till svenska förhållanden. Bloggarna skulle vara 

skrivna på svenska, detta för att minska risken för feltolkning vid översättning. Åldersspannet 

18-65 år bestämdes för att inkludera personer i arbetsför ålder, då utmattningssyndrom ofta 

relaterades till arbetsförhållanden. För att antalet träffar skulle avgränsas och ge ett aktuellt 

resultat begränsades sökningen till bloggar som var uppdaterade den senaste månaden. 

Exklusionskriterierna för studien var att utvalda bloggar inte var skrivna av någon annan än 

de individer som själva genomgick eller hade genomgått utmattningssyndrom. Bloggar utan 

tydligt kategoriserade eller etiketterade inlägg om utmattningssyndrom exkluderades, detta för 

att tydliggöra att bloggarna innefattade valt ämne. Även egentlig depression exluderas, för att 

få en klarare bild av utmattningssyndromet; vilket gjordes genom att kontrollera att egentlig 

depression inte nämndes i materialet. Det slutgiltiga urvalet bestod av bloggar skrivna av fyra 

kvinnor och en man. 

Dataanalys 

En manifest innehållsanalys genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2016), genom att 

båda författarna enskilt läste samtligt insamlat material. Båda tog enskilt ut meningsbärande 

enheter för att sedan jämföra vad respektive författare funnit. Skillnader och likheter 

diskuterades författarna emellan i relation till syftet. Slutligen valdes meningsbärande enheter 

ut gemensamt. Enheterna kondenserades och kodades enskilt, för att sedan jämföras. Dessa 

delades sedan gemensamt in i subkategorier och kategorier (se Bilaga 3). Meningsbärande 

enheter innebar att stycken med mening för syftet togs ut ur texten, detta stycke 

kondenserades sedan för att i en kortare mening beskriva essensen av stycket. Den 

kondenserade meningen kodades, vilket innebar att meningen kort beskrevs med fåtal ord. 

Flera koder bildade tillsammans ett sammanhang som skapade subkategorier, vilka beskrev 

den insamlade datan. Subkategorier med liknande data sammanställdes under en kategori. 

Kategorierna beskrev övergripande det insamlade resultatet (ibid).  

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Frågan om frivilligt samtycke och deltagande enligt Helsingforsdeklarationen (2013) lyftes 

hos författarna. Frågan lyftes då bloggförfattarna till det slutliga urvalet av material som 

ämnades användas i studiens resultat inte gett uttryckligt eller skriftligt medgivande till att 
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inkluderas studien, men samtidigt publicerat texter offentligt på internet. Vi kunde se en 

problematik kring bearbetning av material insamlat från bloggar, därför kontaktades 

Etikkommittén Sydost för rådgivning (se Bilaga 2).  

Vi valde att följa etikkommitténs råd genom att avidentifiera resultatets innehåll för att 

bibehålla anonymiteten hos bloggförfattarna. Detta gjordes genom att de utvalda bloggarna 

kodades, och namngavs som “Blogg ett”, “Blogg två” och så vidare. Citat valdes att användas 

i samråd med handledare och kursansvarig då det ansågs vara en lång väg att finna ursprunget 

till dem.  

Förförståelse 

Forskarens roll är att undersöka ett fenomen utan att själv påverka resultatet med egna åsikter 

eller erfarenheter. Det är därför är viktigt att arbeta så objektivt som möjligt men samtidigt 

vara textnära materialet. Förutsättningar för detta skapas genom att lyfta sina personliga 

åsikter och åskådliggöra dem för att minska risken att påverka resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2016). Vår egen förförståelse kring ämnet lyftes genom öppna dialoger 

genomgående under studiens gång kring våra egna erfarenheter, åsikter och personliga 

kopplingar till ämnet. Genom denna dialog ökar möjligheterna att kunna analysera innehållet 

objektivt och med öppenhet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).   

RESULTAT 

Efter dataanalysen framkom tre kategorier som följdes av totalt sju subkategorier.  

 

Tabell 1. Översikt av resultatets kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Upplevelsen av att insjukna - Upplevelsen av när sjukdomen bryter ut 

- Upplevelsen av en livskris och förändrad 

självbild 

Upplevelsen av sjukdomens konsekvenser - Upplevelsen av ångest, skam och 

misslyckande 

- Upplevelsen av en konflikt mellan ork, 

kropp och hjärna 

- Att uppleva kroppsliga symtom och 

kognitiv påverkan 

Upplevelsen av en förändrad livssituation - Att känna sig begränsad – att vilja men 

inte kunna 

- Upplevelsen av ett ökat behov av stöd och 

förståelse 

 

Upplevelsen av att insjukna 

Bloggförfattarna beskrev insjuknandet och tiden innan som en livsomvälvande händelse. Det 

upplevdes som ett förlopp som inte gick att stoppa och som förändrade synen på sig själv, 

samt ledde till en förlust av personen de tidigare var.  

Upplevelsen av när sjukdomen bryter ut 

Bloggförfattarna upplevde att tiden innan insjuknandet föregicks av flera varningssignaler 

som de antingen inte förstod vid tillfället, eller som ignorerades. Vad som gjorde att dessa 

varningssignaler inte uppmärksammades eller togs på allvar var viljan att prestera och att 

genomföra alla måsten i vardagen. Resultatet visar att alla prestationer, stressen och brist på 
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återhämtning senare ledde till ett insjuknande som upplevdes som en krasch där det plötsligt 

tog tvärstopp.  

“Arg på min kropp. Arg på mig själv. Jag vilar ju nu! Varför slutar jag inte att må dåligt? Bli frisk! Men 

kroppen lyssnade inte. Jag grät ut min frustration. Jag hade ju så mycket att göra. Jag hade inte tid med 

det här. Morgonen efter kom jag inte upp ur sängen.” (Blogg två). 

Resultatet visade att insjuknandet upplevdes som att kroppen tillslut inte fungerade mer. Det 

gick inte längre att fortsätta kämpa mot stressen. Bloggförfattarna beskrev det som att 

plötsligt bli förlamad och inte orka göra någonting mer. Insjuknandet beskrevs som att livet 

snurrade i full fart för att plötsligt stå helt still. 

“Tillslut var min tank HELT tom. Totalt slut. Inte en droppe bensin som kunde ta mig framåt. Jag låg i 

sängen och kunde inte resa mig.” (Blogg två). 

Upplevelsen av en livskris och förändrad självbild 

I samband med insjuknandet upplevde bloggförfattarna det som att de förlorade kontrollen 

över sig själva och deras tillvaro. Att drabbas av utmattningssyndrom innebar att inte längre 

kunna fortsätta i samma tempo och utföra det de var vana vid. Det fanns ett lidande och en 

rädsla över att inte längre ha makt och kontroll över sitt liv, då det inte längre fanns möjlighet 

eller ork att fortsätta. Kroppen och hjärnan tillät dem inte att fortsätta. 

“Att hamna i en sådan livskris som utmattningssyndrom innebär, eller någon annan livskris för den 

delen, är som att förlora fotfästet. Att inte kunna ha makt och kontroll över det som sker.” (Blogg tre). 

Att drabbas innebar också att inte kunna vara den person de tidigare var, det ledde till en 

förändrad självbild. De var tvungna att begrunda sin syn på sig själva då de insåg att de inte 

kunde fortsätta likt innan insjuknandet. Det fanns känslor av att inte kunna vara lika stark som 

önskat och känslor av att vara en blek kopia av sig själv.  

”Att upptäcka att någon som varit så självsäker och ’alltid’ klarat sig själv plötsligt inte förmår att vara 

ensam ens för korta stunder. Jag som utbildat, handlett och hållit föreläsningar för flera hundra plötsligt 

inte litade på mig själv.” (Blogg tre).  

Gemensamt för bloggförfattarna var känslan av att inte vilja återgå till att vara den person de 

tidigare varit, känslan av att istället vilja framåt och bli någon bättre. De menade att de inte 

ville tillbaka till sina vanliga jag, då det var sättet de levde på innan som gjort dem sjuka. De 

ville inte tillbaka till stressen, kraven eller det höga tempot som livet innan insjuknandet 

bestod av. 

“Jag kämpade verkligen med att komma tillbaka. Tills jag insåg att jag inte ville tillbaka. Jag vill inte 

vara den personen jag var förut. Hon var inte snäll mot mig. Hon piskade och drev på alldeles för hårt. 

Hon accepterade inte att jag gjorde några misstag.” (Blogg två). 

Upplevelsen av sjukdomens konsekvenser 

Sjukdomstiden innebar för samtliga bloggförfattare en närvaro av både destruktiva känslor 

och en påverkan på kroppen som på varierande sätt upplevdes hämmande i deras tillvaro. 

Samtliga bloggförfattare upplevde en brist på energi och ork men även en rad fysiska symtom 

som relaterade till otillräcklig återhämtning och stress, som i förlängningen förvärrade 

upplevelsen av sjukdomen. 

Upplevelsen av ångest, skam och misslyckande  

Bloggförfattarna beskriver att ångestupplevelser var vanligt under sjukdomstiden. Stress, 

trötthet och energibrist beskrevs som faktorer vilka utlöste ångestreaktioner. Det beskrevs 
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även en rädsla för att vara ensam med sitt utmattningssyndrom, vilket gav upphov till mer 

rädsla och ångest: 

“När jag blev sjuk var det plötsligt en skräck att vara ensam. Ensam med utmattning och ångest gav 

ännu mer ångest och skräck” (Blogg tre). 

Känslan av misslyckande och skam var närvarande för majoriteten av informanterna, men 

grundade sig i olika aspekter. Misslyckande upplevdes i tron på att insjuknandet var 

självförvållat eller att de borde kunnat rycka upp sig för att må bättre. Det beskrevs också en 

känsla av misslyckande när det inte fungerat att göra flera saker samtidigt eller när 

inplanerade aktiviteter med ens barn var tvungna att ställas in.  

Vidare var skam och skuld något som upplevdes hos bloggförfattarna. Känslorna var komna 

av insjuknandet i utmattningssyndrom. Känslan av att insjuknandet varit självförvållat, eller 

av att inte varit tillräckligt stark - skulden lades på sig själv. Det fanns även en närvaro av 

skuld och skam när de i sin sjukdom utförde aktiviteter som ansågs vara “friska”. Skam 

uppkom då det fanns en föreställning om att det borde finnas energi till mer. Det förekom 

även isolering, dels för att möjliggöra tillfrisknande, men också för att det fanns en skam 

gentemot sin omgivning.  

Upplevelsen av en konflikt mellan ork, kropp och hjärna 

Samtliga bloggförfattare beskriver upplevelsen av brist på ork och energi, samt ett behov av 

att balansera och hushålla dessa. Orken och energin räckte bara till lättare ansträngningar, 

vilka också tog på krafterna. Det beskrevs som att inte ha några reserver att ta av, men att det 

fungerade så länge de begränsade sig och inte utsatte sig för påfrestningar. I vilken 

utsträckning orken fanns varierade från dag till dag, det som fungerade ena dagen kunde 

fungera dåligt dagen efter. Vissa dagar kunde svara på tilltal upplevas som en för stor 

påfrestning och stressande. Men det fanns också dagar när energin var större, men att det då 

fanns ett behov av begränsning:  

“Vissa dagar får jag hejda mig själv när drivkraften och energin är på topp, för även om jag älskar att 

känna mig levande igen så vet jag att ett för starkt tryck på gaspedalen kan göra det svårt att bromsa i 

nästa kurva. Att hitta rätt balans kommer ta tid” (Blogg fyra). 

Vidare uppmärksammades upplevelsen att det fanns en skillnad mellan kropp och hjärna, att 

de fungerade som separata enheter. Det beskrevs som att kroppen orkade mer än vad hjärnan 

kunde hantera, men också som att kroppen signalerade när det blivit för mycket och hjärnan 

varit för ambitiös. Det fanns även upplevelser av att kroppen och hjärnan samarbetade för att 

skydda mot stress:  

“Det är som att kroppen och hjärnan infört ett skydd mot stress. Ett skynda-förbud” (Blogg fem).  

Att uppleva kroppsliga symtom och kognitiv påverkan 

Utmattningssyndrom ledde även till upplevelsen av fysiska symtom. Kroppen reagerade på 

sådant den tidigare inte haft problem med - ljud, ljus, kyla, värme, beröring. Det beskrevs hur 

födoämneskänslighet som lett till magsmärtor utvecklats. De symtom som uppkom relaterades 

ofta till otillräcklig återhämtning eller stress, vilket vidare ledde till värk i kroppen, trötthet, 

yrsel, ostadighet, spända muskler och andningssvårigheter.  

Bloggförfattarna upplevde även att deras kognitiva förmåga förändrats. De hade 

koncentrationssvårigheter, blandade ihop tider, siffror eller datum och glömde bort saker. Det 

beskrevs hur de mitt i ett samtal kunde glömma bort vad samtalet handlade om:  
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“Mitt i en mening glömmer jag bort vad det är jag håller på att säga. Måste pausa. Tänka efter. Efter ett 

ögonblick har jag glömt hela sammanhanget. Kommer inte ens ihåg vad det är jag pratar om. Riktigt 

skrämmande” (Blogg två). 

Upplevelsen av en förändrad livssituation 

För samtliga bloggförfattare har insjuknandet i utmattningssyndrom inneburit att livet och 

sättet att leva har förändrats. Det har inneburit att behöva acceptera en ny situation och inse att 

det som tidigare gick att utföra utan problem blev svårgenomfört. Sjukdomen har även 

inneburit ett ökat behov av stöd och att tampas med att bli förstådd då sjukdomen inte syns på 

utsidan. 

Att känna sig begränsad - att vilja men inte kunna 

Resultatet visade att bloggförfattarna kände sig begränsade av sjukdomen, då det innebar att 

de var tvungna att anpassa sig till en begränsad ork och övriga symtom. Det fanns en känsla 

av att behöva lära känna sin kropp på nytt, för att lära sig vart gränserna gick och vilka 

signaler som skulle uppmärksammas. Detta ansågs viktigt för att åter kunna bli frisk och för 

att inte hamna i de situationer som gjorde dem sjuka från början. 

“När det nu inte fungerar att lägga på ett kol, har jag behövt anpassa mig till det. Den kanske svåraste 

biten är att acceptera att det är på det här viset nu. Det är inget jag kan påverka. Alla försök att återgå till 

tidigare beteende straffar sig…” (Blogg fem). 

Att känna sig begränsad innebar för bloggförfattarna att inte kunna göra saker som de tidigare 

hade klarat utan problem. Vardagliga saker som att handla, laga mat, att åka buss eller att 

träna blev svårgenomförligt och krävde stor ansträngning. Även saker som i normala fall 

ansågs roliga blev ansträngande, som att umgås med vänner, åka på semester eller att göra 

saker med sina barn. När utmattningen var som starkast kunde det även vara svårt att utföra 

grundläggande behov som toalettbesök eller äta. 

“...saker som för en frisk person går omärkt förbi blir en kraftansträngning likt vasaloppet för en 

utmattad.” (Blogg ett). 

Resultatet visar att det fanns en vilja hos personerna av att kunna delta och utföra saker, men 

att utmattningssyndromet var starkare än viljan. De tillfällen de ansträngde sig och följde sin 

vilja, resulterade i ett förvärrande av sjukdomssymtomen. 

Upplevelsen av ett ökat behov av stöd och förståelse 

Att leva med utmattningssyndrom innebar ett ökat behov av stöd, för att kunna hantera sin 

vardag och sjukdom. Känslan av att ha människor omkring sig som förstod och stöttade 

upplevdes positivt och stärkande. Att ha personer att dela sin upplevelse med, att prata med 

om sina känslor och som hjälpte till att avlasta hade stor betydelse. Det fanns en stark 

betydelse i att få förståelse för vad de gick igenom, förståelse för att de inte orkade delta och 

genomföra saker på samma sätt som de gjort innan insjuknandet. Bloggförfattarna beskrev att 

det vid tillfällen när förståelse saknades var svårt, att inte bli förstådd av familj, vänner eller 

sjukvården ledde till känsla av att vara misstrodd och förnedring. 

”Och jag fick höra av doktorn att det är ’heeelt normaaaalt’ att vara trött när man har små barn. Då 

kände jag mig som ett ufo som ens gått till vårdcentralen för en sån sak. Det borde jag ju ha fattat.” 

(Blogg två). 

Resultatet visade att utmattningssyndrom var en sjukdom som inte visade sig på utsidan, en 

sjukdom som för omgivningen var osynlig. Bloggförfattarna menar att detta var en orsak 

till upplevelsen av brist på förståelse, både för sjukdomen och situationen de levde med. 

Upplevelsen av att leva med en osynlig sjukdom innebar en känsla av att människor inte såg 

hur sjuka de verkligen var. 
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“Att leva med en sjukdom som inte syns och ingen förstår. Att se frisk ut, men samtidigt vara så väldigt 

sjuk. Det går inte rycka upp sig, skärpa sig, eller ta sig i kragen. Lika lite som en annan patient kan 

skaka av sig cancer, eller sluta gnälla och springa vidare med ett brutet ben.” (blogg två). 

DISKUSSION 

I resultatet beskrivs insjuknandet i utmattningssyndrom som livsomvälvande händelse. 

Processen som lett fram till sjukdom är ett ostoppbart förlopp som förändrar synen på sig själv 

och bidrar till en förlust av sin tidigare person. Resultatet visar också att utmattningssyndrom 

tar kroppsliga och mentala uttryck med närvaro av känslor kring misslyckande, skuld, skam, 

ångest och upplevelser av kognitiv försämring. I resultatet syns en förändring i sättet att leva, 

sådant som tidigare kunnat utföras problemfritt kan med sjukdomen inte göras på samma vis. 

Sjukdomen har också inneburit ett ökat behov av stöd och att bli förstådd då den inte syns på 

utsidan.  

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen syftar till att beskriva och diskutera studiens genomförande och 

trovärdighet. Diskussionen kring studiens trovärdighet beskrivs därför nedan utifrån 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2014). 

Giltighet 

Då studiens syfte är att belysa personers upplevelse är valet att använda sig av en kvalitativ 

metod av värde, då den kvalitativa metoden ger författarna möjlighet att undersöka fenomenet 

på en beskrivande nivå (Granskär & Höglund-Nielsen, 2014). Valet av bloggar leder till att 

författarna får ta del av individers personliga upplevelse och perspektiv av fenomenet, vilket 

ger möjlighet att besvara studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2016). Detta bidrar även till 

en ökad trovärdighet, genom att valet av metod stämmer väl överrens med studiens avsikt 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2014). 

Ett annat alternativ när upplevelser ska belysas är intervjuer. Fördelarna med intervjuer är att 

författarna ges chans till fördjupande frågor (Forsberg & Wengström, 2016).  Intervjuer 

valdes inte då det innebär en komplexitet och krävs en känslighet inför att möta personer 

ansikte mot ansikte vilket kan påverka resultatet (ibid). Även tidsaspekten leder till att bloggar 

väljs framför intervjuer, då det är tidskrävande process att finna informanter och att 

genomföra intervjuer.  Bloggar är en fördelaktig datainsamlingsmetod då berättelserna sker i 

realtid, till skillnad från en självbiografi som berättas retroperspektivt (Dahlborg-Lyckhage, 

2012).  Urvalet inkluderade både män och kvinnor inom ett stort åldersspann som personligen 

upplevt det undersökta fenomenet, vilket stärker studiens giltighet (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2014). Detta genom att bidra till att belysa området ur ett brett perspektiv 

innefattande olika erfarenheter (ibid). 

Sökningen efter bloggar gjordes initialt på sökmotorn Google, vilket ses som ett bra redskap 

för att finna hemsidor och genererade en stor mängd resultat (Karlsson, 2012). Att genomföra 

en granskning av ett sådant stort antal bloggar hade inneburit ett omfattande arbete, samt 

inneburit en träfflista som innehöll mycket som inte hade varit relevant för studien (Östlundh, 

2012). Detta gjorde att författarna tog experthjälp från Linnéuniversitetets bibliotekspersonal, 

vilket resulterade i att bloggportaler och relevanta sökord hittades. Fortfarande genererade 

Google-sökningarna ett stort antal träffar, vilket ledde till att författarna valde att gå igenom 

de tio första sidorna, sorterade efter relevans till sökorden (Karlsson, 2012). Då det 

fortfarande genererade ett stort antal sökträffar även på portalen Twingly, begränsades 

sökningen ytterligare genom att ändra tidsintervallen från senaste månaden till senaste 
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veckan. Att endast gå igenom de tio första sidorna samt att sänka tidsspannet ytterligare 

innebär att relevanta bloggar för syftet kan ha missats. 

En manifest innehållsanalys gör analysförfarandet av en stor mängd data strukturerat och ger 

information av direkt synliga mönster, en latent innehållsanalys ger en djupare förståelse men 

är en tidskrävande procedur som inte kan genomföras med tanke på tidsplanen (Forsberg & 

Wengström, 2016). En latent innehållsanalys kräver också en större kompetens hos forskarna.  

Tillförlitlighet 

Analysprocessen inleddes genom att först enskilt analysera data för att sedan gemensamt 

reflektera kring de fynd som framkommit. Genom att inledningsvis genomföra enskilt 

analysarbete får författarna var för sig en grundläggande förståelse för materialet vilket 

underlättar vidare analys, reflektion och diskussion. Utifrån varandras förståelse för datan 

jämförde vi varandras granskningar vilket stärker tillförlitligheten (Henricsson, 2012). Vid 

osäkerheter kring hantering av data reflekterade författarna gemensamt kring dessa för att 

säkerställa att fynden var objektiva och överensstämmande med syftet.   

För att styrka studiens tillförlitlighet är det viktigt att författarna är medvetna om sin egen 

förförståelse i ämnet, och att analysera innehållet med öppenhet. Detta görs genom en öppen 

reflektion mellan författarna, där förförståelsen och ämnet lyfts. Trovärdigheten stärks genom 

att vara öppen, kritisk och mottaglig inför det belysta fenomenet (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2008).  

En utav studiens svårigheter är att bedöma datans kvalitet då det saknas likvärdiga 

bedömningsinstrument med poängbedömning eller dylikt för bloggbedömning som finns 

tillgängligt för andra typer av studier. Tillförlitligheten i källan kan ifrågasättas då 

berättelsernas intention och äkthet kan vara svårbedömda. Således är de viktigt att källkritiskt 

granska den informationen som är tänkt att användas (Karlsson, 2012). En källkritisk 

bedömning med grund i Alexandersson (2012) internetguide till källkritik för bloggar ger en 

uppfattning kring källans trovärdighet. Källkritisk granskning utförs enskilt och gemensamt 

utifrån vem bloggens avsändare är, vad som är bloggens syfte och om webbplatsen är seriös 

för att stärka tillförlitligheten i resultatet. 

Överförbarhet 

Studien inkluderar både män och kvinnor i åldrarna 18-65. Detta skapar möjlighet till att hitta 

informanter som innehar de kvaliteter som kan besvara syftet på bästa sätt och därav bidra till 

en större överförbarhet (Forsberg & Wengström, 2016). En svaghet i studien uppstår då 

tillgängligheten av bloggar skrivna av män var litet, vilket resulterar i att resultatet baseras på 

bloggar av fyra kvinnor och en man. Detta kan ses minska överförbarheten gällande män och 

gör att resultatet framförallt tar upp kvinnors upplevelse (ibid). Valet att använda fem bloggar 

som bas till resultatet kan ses som litet, men ansågs rimligt för att kunna genomföra arbetet 

enligt tidsplanen. 

Studien begränsades genom att välja bloggar skrivna i Sverige och på svenska, vilket skapar 

överförbarhet till endast svenska förhållanden. Att välja bloggar skrivna på svenska minskade 

risken för att resultatet skulle feltolkas, men skulle kunna innebära en förlust av relevanta 

resultat (Kjellström, 2012). 

Exklusionskriteriet att bara använda de bloggar där personen själv upplevt 

utmattningssyndrom ses som en styrka som ökar trovärdigheten, då det är en primärkälla som 

kommer nära kärnan av fenomenet som ska undersökas (Forsberg & Wengström, 2016).  
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Resultatdiskussion  

Utifrån resultatet framkom tre huvudfynd som nedan diskuteras under rubrikerna Yttre och 

inre faktorers påverkan på insjuknande, Kollaps som leder till förändrad/förlorad självbild, 

och Behovet av stöd och förståelse. 

Yttre och inre faktorers påverkan på insjuknande  

Både resultatet och Jingrot och Rosberg (2008) visar att de som drabbats av 

utmattningssyndrom upplevt flera varningssignaler innan sjukdomen bryter ut. Dessa 

varningssignaler ignorerades eller förstods inte som varningssignaler vid tillfället. 

Anledningar till att personer drabbas är upplevelsen av stress och krav som leddes av brist på 

återhämtning. Eriksson, Starrin och Janson (2008) och Hanson, Theorell, Oxenstierna, Hyde 

och Westerlund (2008) beskriver höga krav, brister i organisationen och brist på stöd i arbetet 

som faktorer som leder till utmattningssyndrom samt vidare till sjukskrivning. Arbetsplatser 

med otillräckliga resurser, och en ledning som inte lyssnar till arbetsplatsens behov bidrar till 

minskat välbefinnande hos personalen. Personalbrist som leder till övertidsarbete och frånvaro 

av raster var en av bristerna (ibid). Resultatet visar att individernas vilja att prestera gjorde att 

varningssignaler inte togs på allvar. När krav och förväntningar på personal är högre än vad 

individerna kan hantera, leder det till att de inte kan prestera som önskat och känslan av 

misslyckande uppstår (Eriksson, Starrin & Janson, 2008).   

Enligt SBU (2014) är stressrelaterad ohälsa den största samt en ökande orsak till 

sjukskrivning, där krav, stress och låg kontroll över sin arbetssituation är bidragande faktorer. 

Genom att skapa en rättvis arbetsmiljö, med utrymme för att påverka sin arbetssituation så 

kan sjukdom motverkas (ibid). Arbetsplatsen har ett ansvar gentemot sin personal att 

regelbundet och systematiskt undersöka samt bedöma riskfaktorer som kan leda till ohälsa 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Riskerna bör åtgärdas långsiktigt, med en strukturerad 

handlingsplan. Tydlighet i verksamhetens mål, arbetskrav och att bistå med adekvat 

bemanning kan motverka sårbarhet, osjälvständighet och förlust av kontroll (ibid; SBU, 

2014).   

Slutsatsen av detta är att för höga krav och hög stress är bidragande faktorer till att personer 

drabbas av utmattningssyndrom, då resultatet blir att individerna försöker prestera enligt krav 

som följs av brist på återhämtning. Detta innebär att en förändring av arbetsförhållande och 

omorganisation skulle kunna bidra till ett minskat utfall av utmattningssyndrom och 

sjukskrivning. Därför måste arbetsmiljön beaktas som ett medel att stärka och främja hälsa, 

där arbetsgivare och andra aktörer som fackförbund har ett ansvar att upprätthålla en god 

arbetsmiljö.  

Kollaps som leder till förändrad/förlorad självbild 

Att insjukna i utmattningssyndrom upplevs enligt resultatet som en krasch, att plötsligt bli 

förlamad av trötthet. Resultatet visar att sjukdomen innebär en förlust av sitt liv som en är van 

vid, en förändrad självbild och förlust av kontroll över sig själv. Eriksson (2016) och 

Rehnsfeldt och Arman (2008) beskriver det som en existentiell kris, att drabbas av maktlöshet 

och förlust av sitt tidigare liv. De beskriver att meningen i livet försvinner i samband med 

sjukdomen, att förmågan som funnits innan sjukdomens inträde inte längre finns. Detta 

innebär att personer som insjuknar i utmattningssyndrom drabbas av ett sjukdomslidande och 

ett livslidande. De sociala sammanhangen och de funktioner personerna haft förloras 

(Eriksson, 2016). Även det som tidigare har bidragit till välbefinnande, blir med sjukdomen 

svårt att genomföra (Jingrot & Rosberg, 2008). Resultatet visar att sjukdomen bidrar till att 

genomförande av positiva saker i livet uteblir på grund av bristen på energi.  
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Slutsatserna av detta är att utmattningssyndrom påverkar hela individens existens, vilket leder 

till lidande och frånvaro av välbefinnande. Eriksson (2016) beskriver reflektion som en viktig 

del kring den existentiella bearbetningen, även reflektion tillsammans med andra samt att få 

bekräftelse. Utmattningssyndrom innebär en existentiell sårbarhet och utsatthet, vilket är en 

svår bearbetning (ibid). Vårdpersonal har en viktig roll gällande patienters existentiella 

upplevelse, och kan hjälpa patienter genom att ställa öppna frågor som öppnar för patienters 

självreflektion (Bjelland & Severinsson, 2011). Genom att samtidigt vara närvarande och 

inbjudande, så kan bearbetningen förbättras. Detta leder till att individen får en större 

förståelse för sin situation och kan därigenom stärka sin självbild (ibid). Langius-Eklöf (2013) 

beskriver samtidigt känsla av sammanhang som en viktig grund i bearbetningen av 

stressutlöst ohälsa. Känsla av sammanhang innebär att förstå sin situation, att finna sätt att 

hantera den samt att finna meningsfullhet. Om vårdpersonal har fokus på patientens 

hälsoresurser och friskfaktorer kan välbefinnande och hälsa främjas (ibid).  

Detta innebär att vårdpersonal kan stötta patienten genom öppna frågor, närvaro och genom 

att vara inbjudande, samtidigt som fokus ligger på hälsoresurser och friskfaktorer. Detta 

skulle kunna leda till att individen skapar begriplighet för sin situation, som leder till sätt att 

hantera den och vidare till meningsfullhet – vilket möjliggör ett ökat välbefinnande. 

Därigenom kan individer få hjälp att bearbeta den existentiella upplevelsen, stärka sin 

självbild och sin hälsa. 

Behovet av stöd och förståelse 

Resultatet visar ett ökat behov av förståelse och stöd från omgivningen där dess avsaknad 

leder till känsla av förnedring och att vara misstrodd. Eriksson (2016) understryker också 

vikten av förståelse för den som är sjuk. Förståelse inbegriper inte enbart förståelse från 

omgivningen utan även vikten av att förstå sin egen situation, vad som sker i deras liv och 

möjliggör djupare insikter om sig själv (ibid). Sjukvården är en viktig potentiell hjälp till att 

skapa en sådan överblick, och förståelsen från sjukvården är även den viktig. Om 

sjukvårdspersonal inte lyssnar, visar förståelse eller respekt för den som är sjuk skapas 

förvirring kring den egna situationen. Dessutom uppstår en hopplöshet med tillhörande tvivel 

kring möjligheten till att få hjälp (ibid). 

Upplevelser är personernas egna, men när undersökningar och provtagningar inte visar något 

avvikande börjar de misstro sina upplevelser (Jingrot & Rosberg, 2008). Symtomatiska 

åtgärder skrivs ut men läkare lyssnar sällan till patientens upplevelse, vilket riskerar att leda 

till att patienter känner sig avvisade och att de upplever sig själva som ett problem istället 

(ibid). Detta framkommer även i resultatet, vilket bidrar både till ett vårdlidande samt ett ökat 

sjukdomslidande. Vikten av att lyssna och ta de människor som söker vård för somatoforma 

fysiska symtom på allvar är viktigt, då dessa kan ge indikationer på psykiska sjukdomar, 

särskilt ju fler symtom som uppvisas (Rasmussen, Bernard & Harmsen, 2007). Det är även 

viktigt för att minska lidande och öka välbefinnande för att de personer som söker vård ska 

känna sig sedda, samt för att underlätta sjukdomshantering. Kliniska utredningar som inte ger 

något resultat bör inte avfärdas, utan istället kompletteras med frågor som berör livsvärlden.   

Således måste sjukvårdspersonal bli bättre på att lyssna till de vårdsökande för att bidra till 

ökad hälsa och välbefinnande, vilket kräver en öppenhet hos den som vårdar (Eriksson, 2016). 

Mötet mellan profession och patient måste frångå den rådande normen där tolkningsföreträde 

och makt tillfaller professionen. Istället bör professionen, likt vid patientundervisning, ta 

hänsyn till individens individuella hälsa, tankar, känslor och värderingar i det inledande mötet 

(Hansson-Scherman, 2013). Vården ses ofta som en auktoritär enhet som inte sällan anses ha 

den “rätta” sanningen, därför är vikten av ett gott bemötande stor redan från första kontakt 
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och genomgripande genom hela sjukdomstiden där man tas på allvar och inte avfärdas 

(Kneck, 2013).                

Då fysiska symtom inte utesluter att en psykisk sjukdom ligger bakom dessa, så är det av vikt 

att sjukvårdspersonal möter patienter som en helhet, där kropp och själ ses som ett. Treasure 

(2015) menar att om kropp och själ ses som åtskilda så skapas ett hinder för holistisk vård. 

Detta är viktigt då utmattningssyndrom påvisats innefatta såväl fysiska som psykiska symtom, 

och för att då inte förbise detta så krävs det att helheten ses till. 

Vidare forskning 

Att bedriva vidare forskning kring patienters upplevelse av utmattningssyndrom kan ge större 

förståelse för sjukdomen, hur den kan hanteras och bemötas. Detta kan ge mer underlag i 

arbetet mot att främja hälsa. Att även bedriva forskning kring kopplingen mellan somatiska 

och psykiska symtom i relation till sjukvårdens bemötande, skulle kunna leda till att 

sjukdomen uppmärksammas i större mån. Då det är viktigt att psykiatrisk sjukdom inte 

förbises. 

SLUTSATS 

Utmattningssyndrom är en sjukdom som kommer av stress, krav, prestationer med följande 

brist på återhämtning. Utfallet skulle kunna påverkas om arbetsmiljön prioriteras, bland annat 

genom en tillräcklig bemanning och genom att kontinuerligt undersöka risker på 

arbetsplatsen. Att drabbas innebär för individen en existentiell kris, där en omfattande 

symtombild innefattas. Att leva med utmattningssyndrom innebär att meningen i livet kan gå 

förlorad och att välbefinnande uteblir. Genom reflektion och bearbetning kan individens hälsa 

främjas, detta genom att sjukvårdspersonal öppnar upp för patienters självreflektion. Det ses 

även att det finns en risk att sjukdomen förbises av vården, vilket leder till misstro och tvivel 

hos patienten. Att patienter tas på allvar, visas förståelse och bemöts som en helhet är viktigt 

för att inte gå miste om väsentliga delar när patienter söker vård. 
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**= Utav sammantaget 15 bloggar valdes 5 ut till slutgranskning  
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Projektansvariga  Handledare   
Unn Henriksson  Kim Wallin  

Carolina Stein  Institutionen för hälso- och  

Sjuksköterskeprogrammet  vårdvetenskap  

Linnéuniversitetet  Linnéuniversitetet    

  

  

Rådgivande yttrande över projektet ”Utmattningssyndrom  - en bloggstudie att 
leva med stressrelaterad ohälsa” (dnr. EPK 385-2016)  

  

Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Linnéuniversitetet.  

  

Kommittén ser överlag inga etiska hinder till att examensarbetet genomförs som planerat.   

  

Att använda data ifrån publicerat material på internet är etiskt komplext och här har studenter 

och handledare ett ansvar att värna om integriteten hos de individer som står bakom 

bloggarna. Data är tillgängligt för alla men det finns inget som hindrar att vissa etiska 

principer ändå följs, som att till exempel söka informera och be individerna om samtycke - 

om det går att kontakta personerna som skrivit bloggarna via t ex ett privat meddelande eller 

liknande.   

  

Tänk också över om och hur ni ska använda citat, vilket kan bli svårt då det inte går att 

säkerställa konfidentialitet eftersom citaten lätt kan kopplas till enskilda bloggar.   

   

Karlskrona 2016-11-23,  

Etikkommittén Sydost  
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 
Jag kämpade verkligen med att 

komma tillbaka. Tills jag insåg 

att jag inte vill tillbaka. Jag vill 

inte vara den personen jag var 

förut. Hon var inte snäll mot 

mig. Hon piskade och drev på 

alldeles för hårt. Hon 

accepterade inte att jag gjorde 

några misstag. 

Jag kämpade verkligen med att 

komma tillbaka. Tills jag insåg att 

jag inte vill tillbaka. Jag vill inte 

vara den personen jag var förut 

Att inte vilja bli 

som förut 

Upplevelsen av en 

livskris och förändrad 

självbild 

Upplevelsen av att insjukna  

Att hamna i en sådan livskris 

som utmattningssyndrom 

innebär, eller någon annan 

livskris för den delen, är som att 

förlora fotfästet. Att inte kunna 

ha makt och kontroll över det 

som sker. 

…är som att förlora fotfästet. Att 

inte kunna ha makt och kontroll 

över det som sker. 

Att förlora kontroll 

och makt över det 

som sker 

Upplevelsen av när 

sjukdomen bryter ut 

Den där tröttheten som man 

liksom inte kan vila sig ifrån. 

Den är här och hälsar på igen. 

Tröttheten som man inte kan vila 

sig ifrån. Den är här igen. 
Utmärkande trötthet Upplevelsen av en 

konflikt mellan ork, kropp 

och hjärna 

Upplevelsen av sjukdomens 

konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag missade bussen. Vet inte om 

jag tittat fel eller snurrat till det 

på annat sätt. Sådant händer mig 

nuförtiden. 

Missade bussen. Vet inte om jag 

tittat fel eller snurrat till det. 

Sådant händer mig nuförtiden. 

Nytillkommen 

kognitiv nedsättning 
Att uppleva kroppsliga 

symtom och kognitiv 

påverkan 
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

saker som för en frisk person går 

obemärkt förbi blir en 

kraftansträngning likt vasaloppet 

för en utmattad 

saker som för en frisk person går 

obemärkt förbi blir en 

kraftansträngning... 

Vardagliga saker blir 

krävande 
Att känna sig begränsad - 

att vilja men inte kunna 
Upplevelsen av en förändrad 

livssituation 

Och jag fick höra av doktorn att 

det är  “heeelt normaaaalt” att 

vara trött när man har små barn. 

Då kände jag mig som ett ufo 

som ens gått till vårdcentralen 

för en sån sak. Det borde jag ju 

ha fattat. 

...fick höra av doktorn att det var 

“helt normalt” att vara trött när 

man har små barn. ...kände mig 

dum som gått dit för en sådan 

sak... 

Brist på stöd Upplevelsen av ett ökat 

behov av stöd och 

förståelse 
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Källkritik på internet. (Alexandersson, 2012) 

Blogg:  Äkthet: Är källan vad den utger sig för? 

Är källan ett original eller en kopia? Är 

den äkta eller falsk? 

Tid: Är informationen 

aktuell eller kan det finnas 

nyare rön? Hur långt efter 

det som inträffat upprättades 

källan?  

Tendens: Är källan 

fristående eller hör den 

ihop med andra källor? 

Är informationen från 

källan beroende av 

andra källor?  

Beroende: Finns det 

värderingar i informationen 

från källan? Vems intressen 

företräder källan? Finns det 

motstridig information från 

andra källor?  

Blogg 1 Äktheten i källan ligger i att det är en 

primärkälla som har syfte att dela sina 

erfarenheter och hjälpa andra i liknande 

situation. Styrka finns i att 

bloggförfattaren hänvisar vidare när det 

gäller andras upplevelser eller åsikter. 

Kontaktmöjlighet finns i kommentarsfält 

och via andra sociala medier.  

 

Bloggen är aktuell och 

uppdaterar regelbundet, 

vilket är en styrka. 

Kategorin ”utbrändhet” 

startades under 

sjukdomstiden, men 

bloggen fanns sedan innan. 

Styrker trovärdigheten då 

upplevelsen beskrivs både  

under pågående sjukdom 

och retrospektivt.   

 

Bloggen är fristående 

och oberoende av andra 

källor då det är 

personens egna känslor 

och upplevelser som är 

motivet.   

Eftersom bloggen handlar om 

upplevelser och känslor finns 

det därför också personliga 

värderingar i texterna – något 

man behöver förhålla sig 

objektivt till. Det finns ett 

intresse hos bloggförfattaren 

att försöka svara på läsarnas 

frågor och genom sina egna 

upplevelser hjälpa andra.  

Blogg 2  Primärkälla vars huvudsakliga syfte är att 

berätta hur utmattningssyndrom upplevs 

och hanteras. Äktheten finns i att bloggen 

är skapad just för det syftet. Genom att 

hänvisa till andra källor stärks äktheten 

till vad som är bloggförfattarens egna 

upplevelser. Kontaktmöjlighet via 

kommentarsfält och mailadress.  

Aktuell och kontinuerligt 

uppdaterad blogg. Källans 

svaghet är att blogginläggen 

inte är synligt daterade för 

läsaren. Kontinuiteten kan 

avläsas månadsvis vilket 

ansågs vara tillräckligt för 

att bedöma en aktualitet.  

Kopplat till ett specifikt 

bloggverktyg i 

domännamn, men anses 

vara en fristående blogg 

som inte är beroende av 

andra källor då det är 

personens egna 

upplevelser och känslor 

som är avsikt.  

 

Det anses finnas värderingar 

då det handlar om 

självbiografisk data som inte 

har uttryckt avseende att vara 

objektiv. Som läsare gäller det 

att vara medveten om det och 

själv förhålla sig objektiv till 

innehållet.   
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Blogg 3 Bloggen är en primärkälla. Privatperson 

vars avsikt är att skriva och berätta om 

sina upplevelser. Främst avsedd till 

självhjälp, men även tänkt till andra som 

befinner sig i samma/liknande situation. 

Genom att hänvisa till andra källor stärks 

äktheten till vad som är bloggförfattarens 

egna upplevelser.  

  

Frekvent uppdatering av 

bloggen. Bloggen startades 

en tid efter insjuknandet, 

men fortfarande under 

sjukdomsperioden. Det 

finns en aktualitet då det 

som skrivs fortfarande är 

relevant, då sjukdomen 

fortfarande är närvarande. 

Daterade inlägg. 

Fristående och 

oberoende blogg. 

Hänvisar till källor och 

fungerande länkar 

vilket ses som en 

styrka.  

Då det handlar om 

självbiografiskt material finns 

det även personliga 

värderingar att ta i beaktning 

som läsare. Intresset som 

företräds är det egna i första 

hand, även intresset hos 

läsaren.  

Blogg 4 Primärkälla som själv upplevt 

utmattningssyndrom. Bloggens 

beskrivning stämmer väl överens med det 

innehåll som presenteras. Kategorisering 

av inlägg anses höja äktheten då det ger 

ett genomarbetat och seriöst intryck. 

Genom att hänvisa till andra källor stärks 

äktheten till vad som är bloggförfattarens 

egna upplevelser. Kontakt finns 

tillgängligt via kommentarsfältet.  

Bloggen startades i samband 

med insjuknandet i 

utmattningssyndrom som 

uppdaterats regelbundet 

därefter. Inläggen är 

daterade. 

Bloggen är kopplad till 

ett specifikt 

bloggverktyg i sin 

domän, men anses 

likväl vara fristående 

och oberoende av andra 

källor då innehållet 

berör egna känslor och 

upplevelser.  

 

Det anses finnas värderingar 

då det handlar om 

självbiografisk data som inte 

har uttryckt avseende att vara 

objektiv. Som läsare gäller det 

att vara medveten om det och 

själv förhålla sig objektiv till 

innehållet.   

 

Blogg 5 Bloggen är primärkälla där syftet är att 

komma med sanning, tankar och 

funderingar kring utmattningssyndrom. 

Vetenskaplig korrekthet beskrivs som 

viktigt för bloggförfattaren, vilket styrker 

trovärdigheten. Kontaktmöjlighet finns 

via mail, men inte via kommentarsfält. 

Genom att hänvisa till andra källor stärks 

äktheten till vad som är bloggförfattarens 

egna upplevelser. 

Regelbunden uppdatering 

med daterade inlägg. 

Bloggen startades efter 

insjuknandet och skrivs 

både retrospektivt och om 

nutida händelser.  

En fristående och 

oberoende blogg.  

Tankar och funderingar anses 

vara personliga värderingar, 

men det uttrycks också en vilja 

att vara vetenskapligt korrekt. 

Den vetenskapliga 

korrektheten styrks genom 

användandet av vetenskapligt 

material.   



 

 

 

 


