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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Omkring två procent av jordens befolkning drabbas av tvångssyndrom någon 

gång under livet. Tvångssyndrom innefattar tvångstankar vilket kan innebära återkommande 

påträngande tankar och impulser som kan leda till att tvångshandlingar måste utföras, för att 

lindra eller eliminera den ångest som uppstår. Rekommenderad behandling för tvångssyndrom 

är kognitiv beteendeterapi och serotoninstimulerande läkemedel. Båda behandlingarna syftar 

till att utsätta sig för de ”faror” som framkallar rädsla, för att så småningom uppleva mindre 

tvång eller helt bli av med dem. 

Syfte: Syftet var att belysa upplevelser av att leva med tvångssyndrom. 

Metod: Studien genomfördes utifrån kvalitativ metod och baserades på fem bloggar. Dessa 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys för att kunna beskriva det specifika fenomenet av 

innehållet. 

Resultat: Att leva med tvångssyndrom innebar ett liv rymt utav styrda tankar och handlingar. 

Upplevelserna av att leva med tvången medförde en mödosam vardag med inslag av rädsla 

och oro. En känsla av välbefinnande kunde trots ett kontrollerat liv, förekomma. Positiva 

upplevelser kunde erfaras genom stöd från omgivning, aktivering och olika favoritsysslor.  

Slutsats: Då tvången ansågs skamfyllda var det av värde att bli bemött i sitt lidande genom 

stöd, acceptans och förståelse samt information om diagnosen. Genom en ökad kunskap och 

individanpassad vård kan en tidig diagnostisering och därigenom adekvat behandling ges. 
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INLEDNING

 

 

”Sometimes I feel like my mind 

 is a double decker bus.  

This morning OCD was driving,  

and I was on the upper level,  

feeling like I had no way down.” 

                                                                      Exposing OCD 

                                                                      (2010-02-22) 

 

Förekomsten av tvångssyndrom är lika stor bland både män som kvinnor och cirka två 

procent av jordens befolkning uppger sig lida av tvångssyndrom någon gång under livet. 

Att leva med tvångssyndrom innebär för det mesta en tillvaro med både tvångstankar och 

tvångshandlingar (Allgulander, 2008). Tvångssyndrom har länge omgetts av skam och 

otillräcklig förståelse. På 1960-talet fick dåtidens psykologer och psykiatriker lära sig att 

tvångssyndrom var ”obotlig, ovanlig och ett resultat av opassande uppfostran”.  

Idag finns kunskap om att tvångssyndrom är den fjärde vanligaste psykiatriska diagnosen 

vilket innebär att syndromet nästan är lika vanligt som astma och diabetets mellitius (Bates & 

Grönberg, 2010). 

Studien belyser upplevelsen av att leva med tvångssyndrom. Ämnet valdes för att det fanns ett 

intresse för området som ansågs vara lärorikt att få mer kunskap om. Författarna anser att 

kunskapen inom ämnet behöver utvecklas och att diagnosen inte är tillräckligt 

uppmärksammad. Det förefaller sig vara en diagnos fylld med skam och tvivel. Som blivande 

sjuksköterskor finns det möjlighet att möta dessa personer och genom mer kännedom om 

upplevelser av tvångssyndrom kan bättre insikt och förståelse skapas. 

 

BAKGRUND 

Tvångssyndrom 

Före 1900-talets början räknades tvångssyndrom som en variant utav depression (melankoli), 

efter det började dessa två tillstånd att särskiljas ifrån varandra. Den engelska benämningen 

för tvångssyndrom är OCD (Obsessive compulsive disorder) (Bejerot, 2011). Tvångssyndrom 

innefattar tvångstankar och tvångshandlingar och de allra flesta som har syndromet lider av 

bägge delarna. Tvångstankar är återkommande påträngande impulser, tankar och fantasier. 

Det kan gälla tvivel på att ha utfört rutinhandlingar korrekt, att ha skadat någon, överträtt 

sociala normer, spritt smitta eller smutsat ner sig (Allgulander, 2008). För att kunna lindra 

eller bli av med denna ångest så utförs tvångshandlingar. Det kan innefatta mentala ritualer 

(återkommande räkning eller ramsor) och rituella handlingar (kontrollera att man har stängt 

av elapparater, låst dörren eller handtvätt). Om något eller någon hindrar personen i att utföra 

dessa handlingar så ökar ångesten (ibid). Även fast det upplevs som att ritualerna lindrar eller 

eliminerar tvångstankarna så ger de endast en högst tillfällig lindring, helt fri från ångest blir 

personen sällan (Bejerot, 2011). 
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Tvångssyndrom är inte en homogen sjukdom, det är ett uttryck för flera varierande tillstånd. 

Tvångstankarna och tvångshandlingarna kan växla över tid. Bejerot (2011) beskriver hur 

tvångssyndrom delas in i fem olika kategorier; ”1. huvudsakligen tvångstankar 2. 

huvudsakligen tvångshandlingar, 3. en blandform av tankar och handlingar, 4. andra 

tvångssyndrom, 5. tvångssyndrom som inte är närmare specificerade ”. 

Tvångssyndrom skulle kunna betraktas som normala beteenden som löpt amok. Då det bland 

annat anses vara ett normalt beteende att kontrollera spisen ett flertal gånger även fast 

kontrollen redan har skett. Detta anses vara handlingar som utförs för att ge en känsla av 

trygghet. Däremot om tvången upptar mer än en timme av dagen och medför ett betydligt 

lidande så klassas det som ett tvångssyndrom (Allgulander, 2008). Det kan innefatta en 

försämrad förmåga att arbeta, studera eller umgås med andra människor (Bejerot, 2011).  

De flesta som lever med tvångssyndrom förstår själva att ritualerna som utförs är meningslösa 

och överdrivna, detta gör det dock inte lättare att avstå. Det finns en del personer som helt 

saknar insikt i diagnosen, vilket bör karakteriseras som vanföreställningar. Benämningen 

”obsessiv psykos” d.v.s. ett blandtillstånd mellan psykos och tvångssyndrom har diskuterats, 

men ännu inte kommit till stånd (Bejerot, 2011). 

I en tysk studie framkom det att genomsnittsåldern för upptäckten av de första tecknen på 

tvångssyndrom var 23 år. Det framkom att diagnosen ställs i genomsnitt efter 2,8 år från det 

att personen sökt professionell hjälp (Stengler et al., 2013). I en svensk studie framkom det att 

bland ett sjuttiotal personer som diagnostiserats med tvångssyndrom så var medelåldern cirka 

femton år. En del sa sig ha haft upplevt tvång så långt tillbaka de kunde minnas, ända tillbaka 

till dem var tre år. En stor andel barn insjuknar trots allt mellan sju och ett halvt och tolv och 

ett halvt års ålder (Bejerot, 2011).  

Orsaker till tvångssyndrom 

Det är inte helt kartlagt vad som orsakar tvångssyndrom. Forskning i nuläget vet endast att 

orsakerna till att utveckla ett tvångssyndrom beror på ett samspel mellan faktorer i miljön och 

personens personlighetsmässiga och biologiska förutsättningar. Olika avvikelser i hjärnan 

medför psykologiska symtom, dessa kan försvagas eller förstärkas av yttre miljöfaktorer och 

inre biologiska faktorer. Detta betyder att i samhörighet med andra psykiska sjukdomar så 

kommer tvången att förvärras av yttre stressfaktorer såsom otrivsel på jobb/ i skola, ett 

besvärligt äktenskap eller sämre sömn (Bejerot, 2011). En ökad ämnesomsättning i främre 

hjärnbarken hos människor som lider av tvångssyndrom har kunnat påvisas (Allgulander, 

2008).  

En orsak till att drabbas av tvångssyndrom är om en person har en förälder eller ett syskon 

som lider av tvångssyndrom. I de fall bland de personer som har en ärftlighetsfaktor ökar 

risken att utveckla tvångssyndrom när första gradens familjemedlemmar har antingen 

tvångssyndrom, ångestsyndrom, affektiva störningar eller ticstörningar (Steinhausen, 

Bisgaard, Munk‐Jørgensen & Helenius 2013).  Omständigheter som förutspår en kronisk 

sjukdomsbild av tvångssyndrom är låg social funktion, tidig debutålder, mycket tvångsritualer 

och magiskt tänkande. Att vara ensamstående och ha låg social funktion har visat sig vara 

förenat med ett allvarligare sjukdomsförlopp. Bland hälften av de som lider av tvångssyndrom 

under uppväxten kommer tillståndet att återstå i vuxen ålder med omväxlande lättare och 

svårare perioder (Bejerot, 2011).  

Behandling av tvångssyndrom 
Vid behandling görs en individanpassning utifrån önskningar, symtombild och praktisk 

möjlighet utifrån personens förutsättningar (Bejerot, 2011). Inför behandling rekommenderas 

att initialt etablera god kontakt med personen. Samtal förs om hur symtomen uppfattas, vad 
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som utlöser en specifik tvångstanke, vad personen tänker i denna situation, hur denne beter 

sig, känner sig och vad konsekvenserna blir av tvången. Detta blir i sig ett terapeutiskt tillfälle 

och bidrar till att öka personens självkännedom (ibid.). Följsamheten blir större om personen 

får adekvat utbildning om sin diagnos (Allgulander, 2008). 

Det finns flera olika behandlingsalternativ men kognitiv beteendeterapi (KBT) samt 

seretoninupptagshämmare (SRI) och serotinåterupptagshämmare (SSRI) är de första 

behandlingsalternativen som rekommenderas (Allgulander, 2008). KBT gör antaganden om 

att genom inlärning så har tvångstankarna sammankopplats med kraftig oro eller rädsla, som i 

sin tur kan betingas till kringliggande stimuli (ex. smuts). Terapin utgör grunden för de 

kognitiva beteendeterapeutiska tekniker som används i nuläget, dvs. responsprevention, 

exponering och pedagogisk behandling (Bejerot, 2011). Med exponering innebär det att 

personen utsätter sig för det som denne känner rädsla över medans responsprevention går ut 

på att avstå från att utföra tvångshandlingar, som annars lindrar ångesten. ERP (exponering 

och responsprevention) är en typ av behandling inom KBT-terapi och innebär en 

sammanslagning av de olika teknikerna för att skapa en beteendeförändring. Vid 

tvångsproblem så har denna typ av behandling det starkaste forskningsstödet (Bates & 

Grönberg, 2010). Syftet med KBT är att försöka minska ångest och oro genom en 

”tillvänjning” av det personen förr fruktat (Bejerot). Traditionellt brukar inte själva 

tvångstankarna behandlas med dessa terapier eftersom det saknas evidens av lämpliga 

metoder för att komma åt dessa tankar, därmed hamnar tvångshandlingarna i fokus vid 

terapierna (ibid.). 

Vid läkemedelsbehandling av tvångssyndrom påverkas fysiologiska förlopp i hjärnan och kan 

betraktas som en genväg i jämförelse med KBT eftersom en snabbare effekt ses och enligt 

Bejerots mening vara verksammare i att släcka ut tvångssyndromet. Läkemedelsbehandling 

anses fungera som en typ av KBT genom att under behandlingens väg våga utsätta sig för 

diverse skrämmande och ångestladdade situationer utan att känna samma behov av att göra 

sina ritualer. Detta skulle kunna ses som ett tillfälle till ”omlärning”. Seretoninstimulerande 

läkemedel tillhör gruppen antidepressiva läkemedel och som tidigare nämnts används dessa 

vid tvångssyndrom, då de förstärker effekten av signalämnet serotonin (Bejerot, 2011). 

Deep brain stimulation (DBS) är ett annat behandlingsalternativ, vilket innebär att en 

stimulator inopereras i delar av hjärnan och avger elektrisk stimulering till de specifika 

områdena. DBS är en behandling av symtomen för tvångssyndrom vilket betyder att 

symtomen kan komma tillbaka om behandlingen avbryts (Bejerot, 2011). DBS påvisar 

positiva effekter gällande långsiktiga inverkningar på livskvalitén hos personer som inte 

svarat på terapeutisk behandling. I linje med att symtomen lindras så förbättras personernas 

upplevelser av deras livskvalité. Detta tyder på att förbättring, orsakad av DBS, inte begränsas 

till att lindra symtomen ensamt utan har också en positiv inverkan på personers uppfattningar 

om deras fysiska, psykiska, miljö och globala livskvalité (Ooms et al., 2014). 

Påverkan på livskvalitén  

Det är välbekant att livskvalitén hos de personer som lider av tvångssyndrom är i betydande 

utsträckning sämre än för normalbefolkningen (Bejerot, 2011). De flesta upplever 

tvångstankar som oerhört plågsamma även om de bara uppträder vid enstaka tillfällen, medan 

andra snarare uppfattar sina tvångstankar som ett lätt störande “bakgrundsbrus”, ex. en 

musikslinga eller ett ord (ibid.). Personer med tvångssyndrom beskriver hur de lätt isolerar sig 

från andra och skapar en distans mellan familjer och vänner. Känslor som maktlöshet kan bli 

överväldigande då tvången kan innebära en kamp med att passa in och en upplevelse av att 

sticka ut mindre med sina tvång. En upplevelse av lättnad kan uppstå genom att identifiera sig 
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med andra som har tvångssyndrom. Genom detta tillåter vissa att börja normalisera 

upplevelsen av tvångssyndrom och få dessutom en vetskap om att personen inte är den ända 

som lever med tvång. Tvångssyndrom kan upplevas som ett tillstånd som negativt påverkar 

utbildning, karriär och personliga relationer då syndromet kan uppfattas som ett personligt 

misslyckande. Upplevelser av ensamhet och brist på stabillitet med separationer från 

relationer kan vara ett faktum. Panik, rädsla, besvikelse och frustration är känslor som 

tvångssyndrom för med sig vilket kan påverka självkänslan och upplevelsen av dugligheten 

hos personen (Murphy & Perera-Delcourt, 2014).  

Självmordsbeteende är inte ett avsevärt vanligt fenomen för tvångssyndrom men det bör inte 

bortses, speciellt inte hos ensamstående personer med en samexisterande depression och 

symmetriska/ordnings-tvångstankar/tvångshandlingar, som verkar vara en större risk för 

självmordshandlingar (Alonso et al., 2010).  

Flertalet personer med tvångssyndrom drar sig för att söka vård, då tidsfördröjningen i många 

fall beror på en intensiv skam (Bejerot, 2011). I Stenglers et al.(2013) studie framkom det att 

det dröjer i genomsnitt 8 år från upptäckt av de första tecknen på sjukdom till att professionell 

hjälp söks bland personer med tvångssyndrom. Personer med tvångssyndrom menar att 

okunskap på vilka behandlingsalternativ som finns, kostnaden för behandlingen men även en 

önskan att försöka behandla sig själv ligger till grund för det hinder som finns till att vård inte 

söks (Gentle, Harris & Jones, 2014). Anledningar till att personer med tvångssyndrom inte 

använder sig av eller avslutar KBT- behandling kan vara kopplat till att en KBT- terapeut inte 

påträffas, inte har råd med behandlingen eller ängslan och rädsla för att delta i behandlingen. 

Vissa personer med tvångsyndrom känner även att behandlingen kan kännas obekväm eller i 

värsta fall inte är till någon hjälp mot sitt tvångssyndrom (Mancebo, Eisen, Sibrava, Dyck & 

Rasmussen, 2011).  

TEORETISK REFERENSRAM  

Studien utgår utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt där fokus ligger på människan och dennes 

upplevelser och erfarenheter. Med människan som utgångspunkt för vårdvetenskapen sätts 

denne i centrum för att få möjlighet till att dela med sig av sina individuella upplevelser. 

Vårdvetenskapens mål att stärka och stödja människan i dennes hälsoprocesser innebär att 

inta ett livsvärldsperspektiv. Utifrån detta kan människans livsvärld beröras och synliggöras 

för att på så sätt kunna skaffa förståelse för hur hälsa, sjukdom och vårdande upplevs och 

påverkar personens vardag (Dahlberg & Segesten, 2010). Med ett vårdvetenskapligt synsätt i 

studien kommer fokus att vara på livsvärld, välbefinnande och lidande.  

Livsvärld: 

Med livsvärld menas den individuellt erfarna världen. Livsvärlden är varken subjektiva 

föreställningar om världen eller världen runtomkring, utan världen som vi lever den. Det vi 

möter i världen av människor, ting och företeelser erfars på ett unikt sätt av varje person i 

livsvärlden. Vi tillskriver verkligheten olika. Genom upplevelser och erfarenheter formas vår 

livsvärld, den är unik för varje enskild människa och alla individer har en suverän tillgång till 

sin livsvärld. Hos en person med tvångssyndrom kan livsvärlden bli begränsad då 

återkommande, påfrestande tankar och handlingar är inslag i personens vardag. Tvångens 

inverkan spelar en avgörande roll i de olika val som personen gör i livet och därmed i dennes 

livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Lidande: 

Lidande är en del av människans verklighet och innebär en unik känsla, den berör hela 

människan och hur denne upplever sig själv i världen (Wiklund Gustin, 2014). En person med 



 

5 

 

tvångssyndrom kan uppleva ett lidande då känslan av att vara sig själv som en hel person 

hotas. Lidandet kan uppstå då tvången medför ångest och en maktlöshet över hur tvången styr 

personens liv. En isolering från omgivningen kan innebära ett nedsatt socialt liv då tvången 

ger en känsla av skamfullhet (Wiklund Gustin, 2003).  

Välbefinnande: 

Välbefinnande skulle kunna beskrivas som att man ”är i stånd till”, att utföra de sysslor som 

man tar sig för i livet, att man upplever att man är trygg och nöjd med sin tillvaro. En person 

med tvångssyndrom kan trots lidande uppleva ett välbefinnande, då denne kan känna att det 

ändå är möjligt att leva ett fullgott liv. Att patienten upplever att omgivningen har en 

förståelse för personens situation och behov kan främja välbefinnande. Även en professionell 

hjälp som gör att personen får verktyg för hur denne kan hantera sina tvång och underlätta 

vardagen kan vara ett sätt att bidra till välbefinnande (Dahlberg & Segersten, 2010).  

Levd kropp:  

Levd kropp beskrivs som navet, den fasta medelpunkten vilket livsvärlden ständigt rör sig 

kring. Genom att vi har en kropp så har vi tillgång till liv, vi existerar genom denna.  Därmed 

intar kroppen en särställning, då den aldrig kan lämnas. Via den levda kroppen kan vi uppleva 

och förstå världen omkring oss, den levda kroppen är både meningsbärande och 

meningskapande. Lika mycket som kroppen kan ge oss tillgång till liv och möjligheter kan 

den också hindra oss, exempelvis genom sjukdom. Att drabbas av tvångssyndrom kan leda till 

att personen känner sig begränsad i sin tillgång till vad livet har att erbjuda, då inskränkningar 

i personens liv kan skapas genom tvångens ständiga närvaro och kontroll över personens 

beslutsfattande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

PROBLEMFORMULERING  

Tvångstankar är påträngande och ofrivilliga tankar som ger upphov till ångest. För att bli av 

med denna ångest så utförs tvångshandlingar genom ritualer eller tankar. Det behöver 

nödvändigtvis inte finnas någon rationell förbindelse mellan tvångstanke och tvånghandling. 

Handlingarna som måste utföras kan under en kortare tid kännas gynnsamma för personen, då 

denne genom sitt agerande i efterhand kan känna sig tillfreds en kortvarig stund, men under 

en längre tid kan det innebära ett växande lidande då tankar och handlingar tar över personens 

liv alltmer (Bejerot, 2011).  Detta kan innebära en stor påfrestning på det vardagliga livet. I 

denna studie sätts fokus på de subjektiva upplevelserna hos personer med tvångssyndrom. 

Genom detta kan mer kunskap fås fram om hur livsvärlden påverkas. Denna kunskap är 

nödvändig för sjuksköterskor, för att kunna ta del av personers unika upplevelser och på så 

sätt ge bättre förutsättningar för att kunna bedriva en individuell vård som beaktar den 

enskildes behov av stöd för att uppnå hälsa. Uppmärksammas inte detta kan onödigt lidande 

uppstå för personen, då brister i vård och behandling uppstår.  

SYFTE  

 

Syftet var att belysa upplevelser av att leva med tvångssyndrom. 

METOD 
   
Studien utgick utifrån en kvalitativ metod då studiens syfte var att uppmärksamma subjektiva 

upplevelser. Kvalitativ metod används ofta i studier där kunskap skaffas genom mänskliga 
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upplevelser, händelser, processer och relationer för att sedan kunna beskriva, förklara och 

förstå personers upplevelser och uppfattningar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

Med en kvalitativ studie användes en induktiv ansats, vilket innebär att författarna 

fördomsfritt analyserade texter som var baserade på personers upplevelser. På så sätt 

förmådde författarna att styras så lite som möjligt av teorier och riktade tankar då 

förförståelsen sattes åt sidan och därmed inte lät sig bli styrda av dessa (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

För att besvara studiens syfte användes en litteraturstudie baserad på bloggar. En blogg är en 

pågående reflekterande ”dagbok” som skrivs i realtid. Som datainsamling åskådliggör den 

föränderlighet och mänsklig erfarenhet (Harricharana och Bhopalb, 2014).    

Datainsamling  

Sökning av bloggportaler och bloggar gjordes på google.se och google.com. Först användes 

sökordet “bloggsök” på google.se för att få fram portaler för bloggsökning, vilket resulterade i 

442.000 träffar (se bilaga 1). På grund av det stora antalet träffar och att det inte var möjligt 

att snäva sökningen och kombinera med sökord, som med vetenskapliga artiklar, lästes de 50 

första länkarna som dök upp. Detta ansågs vara en väl avvägd och överkomlig siffra som 

anpassades till den tid författarna hade till sitt förfogande. Bland de första länkarna gjordes 

fynd i form av bland annat bloggportalerna twingly, bloggz, och google.blogsearch (se bilaga 

2 för redovisning av bloggportaler, antal träffar och sökord). Vid sökning på den första 

bloggportalen återfanns ett stort antal träffar (130), därmed bestämdes att även här läsa de 50 

första länkarna, utav samma anledning som tidigare nämnts. Efter noggrann läsning av 

länkarna och användning av sökorden “tvångssyndrom” och ”tvångssyndrom blogg”(som 

användes som sökord för att få fram träffar som motsvarade studiens syfte) till samtliga 

bloggportaler som återfanns, ansågs att inga bloggar kunde väljas ut till studien då de inte 

motsvarade studiens kriterier, förutom på google.blogsearch där en blogg matchade studiens 

kriterier (se under urvalsförfarande).  

Efter att endast funnit en blogg på svenska valde författarna att gå till en bibliotekarie på 

Linnéuniversitetet biblioteket i Växjö för att fråga om lämpliga bloggportaler. Tips och 

förslag erhölls på redan funna portaler. Författarna bestämde sig då för att sätta sig och 

diskutera om hur processen med datainsamlingen skulle fortlöpa. Beslut togs att bloggar 

skrivna på engelska även fick ingå i studien för att författarna skulle få möjlighet till 

tillräckligt antal bloggar till studien. En ny sökning påbörjades likt sökningen av svenska 

bloggar men då utav engelska termer. Sökordet “blogsearch” användes därmed istället på 

google.com, vilket resulterade i 4 910 000 träffar (se bilaga 1). Bland de 50 första länkarna 

som lästes gjordes fynd av bland annat bloggportalen searchblogspot.com där sökorden 

”obssesive compulsive disorder” och ” obssesive compulsive disorder blog” resulterade i 

65.100 respektive 57 400  träffar. Efter att ha läst igenom de 50 första länkarna på de olika 

bloggportalerna, fann författarna fyra engelska bloggar som motsvarade studiens kriterier. 

Efter att fem preliminära bloggar hittats och gett intryck av att matcha studiens syfte, 

påbörjade författarna en kvalitétsgranskning, granskningen gjordes enligt Alexanderson 

(2012) internetguide “ Källkritik på Internet”, se bilaga 3. Då dessa bloggar höll god kvalité 

och matchade studiens syfte så hade därmed en mättnad gällande antal bloggar nåtts.  

Urvalsförfarande  

Litteraturstudien baserades på fem stycken bloggar. Inklusionskriterier för studien var; 

informanterna skulle vara 18 år eller äldre, kunde antingen vara man eller kvinna samt att 

personen ska leva eller ha levt med tvångssyndrom under tiden de skrev sin blogg. Större 

delen av inläggen i bloggen skulle beröra författarens upplevelse av att leva med 
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tvångssyndrom. Exklusionskriterierna var att bloggen inte fick skrivas av någon annan än 

personen som levde med tvångssyndrom, t.ex. anhörig, detta för att inga individuella 

upplevelser lyfts fram från den som lever med tvångssyndrom. Författaren till bloggen skulle 

inte ha några andra diagonser än tvångssyndrom.  

 Samtliga fem bloggar som inkluderades till studien var skrivna av kvinnor, den exakta åldern 

var inte alltid presenterad, men alla kvinnor hade en ålder över 18. Två av bloggförfattarna 

var bosatta i USA, en i Kanada, en i Sverige och i den sista kvinnans blogg så gick det ej att 

utläsa var hon var hemmavarande, se bilaga 4.      

Analys  

En kvalitativ innehållsanalys användes vid analyseringen av bloggarna med en manifest 

inriktning vilket innebär att det uppenbara, synliga och textnära innehållet uppmärksammas. 

För att kunna beskriva det specifika fenomenet så medför den kvalitativa innehållsanalysen en 

mer djupgående förståelse av innehållet i bloggarnas texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012).   

För att bilda sig en egen uppfattning av innehållet valde författarna att läsa igenom bloggarna 

var för sig för att därefter diskutera dem med varandra. Bloggarna lästes ända från det att dem 

startades. För att underlätta analysen av data så kom ett datum att sättas, inlägg som var 

gjorda efter detta datum lästes ej. I gemenskap kom författarna att välja ut meningsenheter där 

centrala meningar plockades ut. För att göra materialet mer lättarbetat och koncentrerat så 

kondenserades (förkortades) meningsenheterna. För att få fram kärnan i texten kom koder att 

utformas av detta material. Koder som skapats från de olika bloggarna jämfördes med fokus 

på likheter och skillnader, för att sedan ligga till grund för kategorier och underkategorier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Fem huvudkategorier och fem underkategorier 

skapades till studiens resultat. Var god se bilaga 5 för exempel på kvalitativ innehållsanalys.  

Etiska överväganden 
Då data bestod av offentliga bloggar så gjordes antaganden om att personerna som har skrivit 

dessa har valt att göra bloggen tillgänglig för offentligheten, därmed tillfrågades ej 

bloggförfattarna om deras bloggar fick användas till studien. Autonomiprincipen behövdes 

därför ej vidare beaktas mer utförligt (Helsingforsdeklarationen, 2013). Författarna till 

bloggarna kan även välja att lösenordsskydda sina bloggar om de endast vill dela sitt innehåll 

med utvalda personer (Newson, Houghton och Patten, 2009). Till studien har författarna aktat 

sig för att förvränga eller rikta de resultat som framkommit i bloggarna, exempelvis så 

översattes ej engelska citat i studiens resultat. För att författarnas egna åsikter inte skulle färga 

resultatet gick författarna in med ett öppet sinne genom att vara medvetna om sin förförståelse 

när bloggarna lästes (Augustinsson 2012). Författarna har beaktat godhetsprincipen genom att 

belysa personernas upplevelser och på det sättet möjliggjort att sprida ökad kunskap till 

sjukvårdspersonal. Människovärdesprincipen beaktades genom att författarna inte 

förminskade eller kränkte bloggförfattarnas upplevelser på något vis och inte heller använde 

sig utav deras texter på något annat sätt än att svara på studiens syfte. Rättviseprincipen 

beaktades genom att bloggarna analyserades så förutsättningslöst som möjligt, detta gjorde att 

risken för feltolkningar minskade. Samtliga bloggar lästes och analyserades på samma 

premisser (Helsingforsdeklarationen, 2013).  

RESULTAT 

Till studiens resultat kom fem huvudkategorier med totalt sju tillhörande underkategorier att 

utformas.  
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Tabell 1. Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

 

 

Begränsningar i vardagen                                                                

Isolering från vardagsaktiviteter 

 

Isolering från nära relationer 

 

Isolering från arbete och besparing 

 

Tvångssyndromets makt   

 

 

 

Emotionella yttringar  

 

 

Hantering av tvången           

       

Professionell hjälp 

 

Stimuli och kontroll 

 

Välbefinnande trots tvången 

Stöd och acceptans från familj och 

omgivning 

 

Välbefinnande genom aktiviteter 

 

Begräsningar i vardagen 
Resultatet visade att en tillvaro med tvångssyndrom medförde inskränkningar på personens 

vardagsliv. Ramar för hur personen skulle leva sitt liv skapades då tvången bidrog till 

begräsningar i att utföra olika göromål i vardagen.  

Isolering från vardagsaktiviteter 

Att leva med tvångssyndrom innebar att vissa aktiviteter och intressen i vardagen fick 

prioriteras bort. Många upplevde att vissa sysslor inte längre var en självklarhet eftersom att 

de kopplade dessa till risker. Rädsla för att bli smittad av en överförbar sjukdom eller att inte 

kunna kontrollera en eventuell stressfull situation fanns. Även rädsla för närkontakt och att 

trängas med människor kunde vara problematiskt, vissa avstod från att åka kollektivtrafik och 

från att gå i butiker. Att vistas på eller intill sjukhus upplevdes väldigt ångestfyllt bland vissa, 

vilket gjorde att även kontakten med vården blev lidande. Att laga mat ansåg några vara en 

fara, vilket gjorde att de fick avstå från detta och det kunde dröja upptill ett år innan 

matlagning var en självklarhet igen. Städning var en annan syssla som också kunde hindras 

från att utföras, då rädsla för smitta fanns. Rentav deras favoritintressen blev för många inte 

längre en självklarhet och innebar istället en upplevelse av stark oro.  

By now, ocd had taken all the fun out of my life. I used to like doing the laundry, sitting or 

laying on the floor, going for long walks, reading a book. Now I just worried. When on a 

walk, I used to look at people’s landscaping, the path ahead of me or just walked, lost in my 

own thoughts …. Unfortunately what used to be my favourite relaxing activities now became 

anxiety-ridden feats. (My Journey Thru (& hopefully out of) OCD, 2015-02-02) 

Isolering från nära relationer  

Rädslan för smitta, kontaminering och att skada andra ledde till att vissa undvek kontakt med 

människor. “Once upon a time, 4 years ago I was ALMOST at the point of staying put inside 

because EVERYTHING was dirty, I would contaminate everyone/ everything else because I 

was so contaminated just by living.” (My Journey Thru (& hopefully out of) OCD, 2011-09-
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07). Många med tvångssyndrom upplevde att de vara oroliga för att bli smittade själva eller 

att smitta andra. Vissa avstod från att träffa familj och vänner, därmed även från att bjuda hem 

någon. Rädslan för att skada eller smitta andra ledde till en känsla av ansvar inför sitt sällskap. 

Att det skulle vara denne personens fel om någon annan råkade ut för en fara medförde att 

personen hade ett ansvar för att förebygga risker. ”I have an extremely heightened sense of 

responsibility. I worry that other people will be sad or disappointed, or I worry that they'll be 

harmed by something I perceive to be my fault.” (The Beat OCD Blog, 2009-08-08). Även 

närstående avstod från att bjuda hem personen då det visste att det skulle skapa problem. 

Detta ledde till en upplevelse av att familjerelationen kunde bli lidande och även att det 

sociala nätverket blev begränsat. Vissa undvek att dejta och kärleksrelationer kunde påverkas 

då detta upplevdes alltför stressfyllt, i vissa fall så var relationen tvungen att avslutas. 

Isolering från arbete och besparing 

Att leva med tvångssyndrom kunde i vissa fall leda till att personernas jobb och utbildning 

drabbades. Vissa upplevde att de missade viktiga delar i utbildningen då en del fick sjukskriva 

sig en längre tid på grund av sina tvång. Att tvingas hitta på ursäkter var vanligt 

förekommande för att slippa jobb/utbildning då en rädsla för att bli smittad eller kontaminerad 

men även för att smitta andra, fanns. Att skaffa jobb kunde även upplevas skrämmande, vissa 

var osäkra på om de var tillräckligt redo och funktionella för att klara av ett jobb. En del 

upplevde även att de inte skulle finnas tillräckligt med tid för att ha ett jobb eftersom tvången 

upptog större delen av dagen.  

Den ekonomiska situationen skapade oro eftersom tvången medförde stora utgifter i form av 

att slänga saker på grund av rädsla för att hemmet skulle bli kontaminerat. Även en 

överdriven konsumtion och användning av hygienartiklar såsom tvål och schampo resulterade 

i stora utgifter.  

Tvångssyndromets makt 

Resultatet visar att tvångssyndromet tog över och styrde personernas liv, saker som tidigare 

var lätta att utföra upplevdes nu som ett rent helvete. Tvångstankarna kunde upplevas 

frustrerande eftersom de vägrade försvinna, en inre dialog mellan dessa och rationella tankar 

fördes. Det upplevdes som ett krig, där i de flesta fall tvångstankarna vann striden och därmed 

utgjorde personens beslutsfattande. "Fine OCD!  Fine!  You win.  Are you happy now? 

Huh?  Are you happy now?!  I give in.  I'm done fighting for the day. Congratulations.  Look! 

I'll give you everything you wanted and more."(OCD reflections, 2010-09-26). 

Tvångssyndromet reglerade personens liv, oavsett om denne ville det eller ej och det var 

stressfullt att alltid vara beredd att stå emot tvången.  

 

Livet med tvångssyndrom kunde upplevas förnedrande då den hade ett fast grepp om hur 

personen borde agera och leva sitt liv, det upplevdes som att personen var fången i sin egen 

kropp och levde i en bubbla. En känsla av att vara borttappad och vilsen skapade en 

oroväckande och ångestframkallande känsla. Vissa upplevde en känsla av att ”gå bakom 

ryggen” på tvångssyndromet då denne utförde exponeringar eller talade med sin terapeut och 

gjorde avslöjanden om tvången.  

 

Att leva med tvångssyndrom bidrog till att energi och tid gick förlorad, att ständigt behöva 

prioritera närvaro och tid till tvångens befallningar. En känsla av utmattning kunde upplevas 

då tvången dränerade ens energi genom den ständiga fighten att oavbrutet stå emot tvången 

eller att rätta sig efter dennes uppmaningar, sinnet upplevdes till slut uttömt.  

En frustration och ångest infann sig när personen insåg hur pass mycket tid som slösats och 

gått förlorad genom åren. Tankar fanns kring hur ett liv utan tvång skulle kunna ha sett ut, hur 
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mycket som skulle kunna ha upplevts och hur mycket roligare livet skulle kunna ha varit.  

Svårigheter som tvångssyndromet medförde hade för vissa utmynnat i tankar kring självmord. 

Det tuffa livet med en ständig kamp för att tillfredsställa tvången medförde tankar kring att 

avsluta sitt liv för att bli kvitt sitt och andras lidande. Det framkom dock att det var en 

handling som de trodde att de aldrig skulle utföra.  

 

Ett liv med tvångssyndrom kunde för många innebära ett liv med ständig kontroll och 

fullkomlighet, då de var tvungna att göra allting helt rätt. Ibland kunde en frustration uppstå 

av att vara paralyserad av att göra perfekta beslut. ”My default setting is `imperfection´ is my 

enemy.” (Exposing OCD, 2010-05-28). En rädsla av att göra ”fel” beslut kunde leda till en 

orimlig överanalysering av vad de eventuella konsekvenserna skulle kunna bli och vilket som 

var den mest kompletta handlingen och svaret. Många upplevde att genom att vara idealisk 

skulle det leda till att personen kände sig mindre värdelös och mer älskad utav familj och 

vänner. "If I am perfect, then I will be loved. Don't ever make a mistake." (Exposing OCD, 

2010-05-27). Gjordes allting felfritt så upplevdes det att denne var värd att älskas och få ett 

värde som människa.  

 

Emotionella yttringar  

Det var vanligt förekommande att fundera kring sin diagnos och dess mening. Det fanns en 

osäkerhet kring varför personen drabbats, om det var menat att personen skulle ha 

tvångssyndrom, tvivel om att de verkligen hade tvångssyndrom och hur ett liv skulle se ut 

utan tvången. Även reflektioner kring att de var så medvetna om att de tankar de hade var 

orimliga, gav frustration.  

Tankar fanns kring om att det fanns en mening med att må dåligt, att självmant har valt att gå 

denna väg. Vissa fann det naturligt att de skulle drabbas av tvångssyndrom då det fanns 

ärftlighet för att utveckla psykisk ohälsa, det blev därmed inte en förvåning när de sedan fick 

diagnosen. I en del fall så upplevdes en osäkerhet kring om personen verkligen hade 

diagnosen tvångssyndrom, kanske att det bara var en inbillad tanke eller en ursäkt för att bli 

bekräftad för någon typ av behov som inte kunde identifieras. En tanke kring att personen 

missledde omgivingen, att det endast var en illusion att denne hade tvångssyndrom, var en 

beskyllande tanke.  

Det fanns återkommande funderingar kring hur ett liv skulle se ut utan tvångssyndrom. Vissa 

kunde inte föreställa sig hur livet skulle te sig utan tvångens ständiga närvarande. En del 

ansåg att samtidigt som tvångssyndromet var en kamp så gav det en trygghet om att veta hur 

framtiden skulle förefalla med tvångens återkommande sällskap. De utgjorde en sån pass stor 

del utav personens liv och blir därmed en del av personen och dess sätt att vara. Det fanns en 

rädsla kring att en rotlöshet skulle infinna sig om personen skulle bli fri från sina tvång, då 

denne skulle känna sig vilsen och att en tomhet skulle infinna sig inombords. Föreställningar 

om hur bra livet skulle sett ut utan tvången, skapade samtidigt en ambivalens kring om livet 

verkligen skulle bli så mycket bättre. Ifall man skulle lyckas bli fri från sitt tvångssyndrom så 

fanns en rädsla om att upptäcka vilken hemsk person denne varit under tiden. 

Mestadels så upplevdes det att tvångstankarna var ologiska och att de inte var rationella. 

Tankarna upplevdes som absurda och löjliga men trots detta så framstod dem som i högsta 

grad äkta och var därför tvungna att utföras genom tvångshandlingar då rädslan tog överhand 

för möjliga konsekvenser som annars skulle ske. ”Mina tankar och känslor skrämmer mig så 

mycket att dom känns ytterst verkliga och ytterst logiska.”( Bergodalbana, 2006-02-05).  

Att tvivla på sina beslut och tankar var ett upprepat scenario. En inre dialog med 

tvångssyndromet om hur personen borde tänka och agera ledde till att tvivel skapades. Ju mer 
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tankar personen tänkte och ju mer kontroll personen skapade över situationen desto mer 

osäkerhet framkallades. Det skapades en typ av ond spiral, ju mer tankar som tänktes desto 

större ambivalens skapades, ”tänk-om”. 

 
I cannot tell you how much time I've spent contemplating the damn cupcakes. Will they be 

good? Will I food poison everyone? Do cupcakes require a plate or can I just provide napkins? 

Should I make extra in case my partner in cupcakes forgets? Will I get sick and cough all over 

everyone's cupcakes? Does it matter if I do? Does cream cheese frosting require refrigeration?  

(The Beat OCD Blog, 2011-05-15) 

      

Stunder då ingen förståelse fanns från omvärlden kunde en frustration och besvikelse uppstå, 

då en brist på respekt och medkänsla upplevdes. Detta kunde leda till att den drabbade undvek 

att umgås med ”normala” personer då de inte bar på samma erfarenhet och insikt.  

I sammanhang med ”normala” människor kunde en känsla av att vara knäpp och bisarr uppstå 

då en uppfattning fanns om att omgivningen upplevde att personen gjorde en stor sak av 

ingenting och inte var riktigt ”sann”, utan bara drabbats av hypokondri. Det upplevdes 

beklagligt att så få vågade prata om sitt tvångssyndrom, att personen vara tvungen att bli 

medlem i specialföreningar, trots att det upplevdes som ett ganska vanligt fenomen. En känsla 

av att ständigt bära runt på en mörk hemlighet som inte gick att berätta för någon erfarades 

eftersom att det stundtals inte fanns någon förståelse från omgivingen och ifall personen 

skulle berätta om sina svårigheter så skulle den andre känna sig obekväm. Detta ledde för 

vissa att deras hemlighet hölls inombords och i sin tur upplevdes en känsla att vara 

frånkopplad från sin omgivning. 

 

En irritation angående omgivningens okunskap om vad tvångssyndrom innebar, fanns. Det 

rådde konsensus om att kunskapen om tvångssyndrom och ERP var alldeles för knapphändig 

även bland vårdprofessioner. Det upplevdes finnas en brist på hur personer med 

tvångssyndroms behov av vård såg ut och felaktiga uppfattningar om vad syndromet innebar. 

Vissa ansåg det underligt och frustrerande att förekomsten av ERP-behandling inte 

tillämpades tillräckligt ofta, då det upplevdes som den i särklass bäst fungerande 

behandlingsmetoden. 

 

Hantering av tvången 

Resultatet visade att det fanns olika möjligheter och tillvägagångssätt som var betydelsefulla 

för att kunna hantera tvången. Det framkom även att vissa tillstånd och situationer kunde ge 

antingen mer eller mindre tvång och på så sätt kunde vissa lära sig att förutse när tvången 

skulle kunna infinna sig.  

 

Professionell hjälp  

Det upplevdes vara av värde att få eller bli erbjuden terapi. Många upplevde att det var en 

lättnad att få prata med någon som förstod och var insatt i problematiken inom 

tvångssyndrom. Det gav stöd för att minska tvången, vardagen blev mer lätthanterlig och de 

upplevde att de fick chansen att utmana sig själva. Vissa upplevde även att behandling kunde 

stärka den emotionella stabiliteten, självförtroendet och ge hopp om framtiden. Kognitiv 

beteendeterapi var en typ av behandling där ERP var en stor del utav behandlingen då 

exponeringar utfördes. Exponeringarna upplevdes vara ett oerhört viktig verktyg för att lyckas 

motstå sina tvångshandlingar. Det upplevdes att ERP var den rätta behandlingen för att hjälpa 

dem tillbaka till bättre mental hälsa. Personerna ansåg att det gav dem möjlighet till att 

tolerera sig själva att göra misstag och att allt inte behöver vara perfekt. Efter en lyckad 
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exponering så upplevdes väldiga positiva känslor, en stolthet kunde infinna sig, en ångest-

lättnad och ibland en euforisk känsla.  

 

Medicinering med SSRI-preparat upplevdes ge möjlighet till att lättare hantera vardagssysslor 

såsom att sköta hemmet och umgås i sociala sammanhang. Sömnen var även något som 

förbättrades eftersom den blev mer regelbunden och vissa upplevde att de dessutom fick en 

bättre dygnsrytm. Resultatet visade även att det upplevdes negativt med medicinering då 

biverkningar från SSRI-preparat förekom, i vissa fall kunde medicinerna ge motsatt effekt då 

ångesten ökade och energin sinade. Även om effekten på sömnen gav en förbättring genom 

medicinering kunde det likaså ha en negativ inverkan då sömnlöshet och mardrömmar var 

återkommande. En annan biverkan från medicinen var att sexlivet påverkades, sexlusten 

upplevdes minska, detta var en utav anledningarna till att tveksamheter rådde om att påbörja 

eller fortsätta medicinering. 

 

Resultatet visade genom att få en bekräftelse och därmed en diagnos på ens beteende 

upplevdes vara av stort värde, en lättnad av att få ett namn på det som ständigt styrt ens val 

och handlingar. Kännedom om tvångssyndrom upplevdes ge bättre insikt i diagnosen. Genom 

kunskap och lärdom om syndromet var det lättare att hantera tvången och det gavs verktyg för 

hur tvången kunde stås emot. Det upplevdes en positivare syn på framtiden och möjligheterna 

som fanns när kunskap erhölls. 
 

But now I have been given the wonderful gift of insight, of knowing and learning more about 

that monster that kept coming back in different disguises, year after year after year.  

(OCD reflections, 2010-12-04)  

 

Stimuli och kontroll  

Det ansågs stundtals negativt att ha mycket att göra, då upplevdes tvången öka medans i vissa 

fall kunde det istället leda till mindre tvång. Det upplevdes att när det fanns saker att göra så 

var personen så fokuserad på att göra annat så att denne glömde bort att” tvånga”. 

Tankeverksamheten var tvungen att koncentreras på andra aktiviteter än att utföra sina tvång. 

Likadant var det i situationer när personen var utsatt för lite stimuli, då kunde även tvången 

upptrappas eller dämpas.  

 

I began to realize that one of the ways I tried to make obsessions go away was to freeze like a 

rabbit. If somehow I stay still enough, and avoid going on with my day, or my life, then I can 

make the anxiety go away.   (Exposing OCD, 2010-01-16)  

Det fanns även en låg tolerans av osäkerhet, vid stunder då det inte gick att styra och 

kontrollera utgången upplevdes tvången öka. Att ringa ett telefonsamtal kunde innebära att det 

sköts fram flera veckor i tiden då det upplevdes väldigt ångestfyllt att inte veta hur samtalet 

skulle förefalla. Även att delta i events och olika sociala tillställningar där personen inte visste 

hur situationen skulle te sig upplevdes intensifiera tvången. Att vara i sällskap med andra 

uppfattades stressfullt eftersom omgivningen och arrangemanget ansågs oförutsägbart. Vissa 

förväntade sig inte att andra skulle anpassa sig efter ens tillstånd och förutsättningar och vara 

följsam gentemot personen.  

Välbefinnande trots tvången 
Ett välbefinnande upplevdes stundtals, oavsett tvångssyndromets fäste i personens sinne. 

Resultatet visade att det fanns tillfällen då personerna kunde erfara en känsla av välbehag i 

olika sammahang trots tvångens närvaro.  
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Stöd och acceptans från familj och omgivning  

Det var betydelsefullt att uppleva en acceptans och förståelse från omgivningen som visade 

sin medkänsla och ingav hoppfulla stöttande tankar till den drabbade. Att även kunna 

identifiera sig med andra med liknade problem upplevdes som en känsla av välbefinnande.  

Samtal med anhöriga om sina problem upplevdes värdefullt. Genom samtal gavs det 

möjlighet till bekräftelse av deras lidande samtidigt som det ingav hopp om att kunna leva ett 

liv utan tvångssyndrom.  
 

 

…and then be without hope altogether, but the compassion of my therapist, my husband, other 

people dealing with OCD--all this helped me to see that there is hope, that I am no less than 

any other human being. (Exposing OCD, 2011-08-12) 
 

En känsla av att inte vara ensam om att leva med tvångssyndrom och att omges av personer 

som upplevde liknande problem ansågs upplyftande, här slapp personen uppleva misstron från 

andra människor. Vissa upplevde sig mindre ”misslyckade” och upplevde en stor förståelse då 

dessa personer delade liknande erfarenheter. Resultatet visar att många upplevde att de kunde 

vara sig själva genom att vara deras riktiga jag, inte dölja något och inte behöva anstränga sig 

för att undanhålla sanningen. Att få chansen att äntligen få dela sin historia och skapa ett band 

med någon som verkligen förstod upplevdes vara av stort värde och gav en tröst i allt elände.   
 

That's what is so nice having the chance to talk at length with someone whose experience has 

been very similar to my own - instead of a roll of the eyes or a look that says, “Really? Are 

you really thinking about that right now? Are you really bothered by this?” I get a nod of 

understanding, a “Yes, I know exactly what that's like, and it's terrible! But you are brave, and 

you can fight back!”. (OCD reflections, 2010-07-24)  

 

Välbefinnande genom aktiviteter  

Diverse aktiviteter uppgavs ge en känsla av välbefinnande. En genomgående aktivitet för alla 

personer var fysisk aktivitet och innefattade ofta att springa. Springturer gav upplevelsen av 

att känna sig stark och fri, ibland kunde till och med en euforisk känsla infinna sig. Flera 

upplevde att de inte fanns några hinder och att de kunde koppla bort sina tvång för en stund.  

En annan aktivitet som skapade välbehag i det svåra, var att sjunga. En medveten närvaro 

upplevdes, där kunde personen hitta sig själv i “ångest-dimman” och vara någon utanför 

tvångssyndromet. Liknande känslor kunde upplevas då personen tillbringade tid till olika 

fritidsaktiviteter såsom att måla och sticka. “My love of art gives me a lot of strength for 

fighting the OCD. When I make art, I am in the present moment, and I rely on my intuition, 

my eye, my hands, my heart. “ (Exposing OCD, 2010-11-01). Att delta i gruppaktiviteter där 

samma intresse delades och där personen var upptagen med att göra något annat under tiden, 

upplevdes bekvämt och tryggt. Aktiviteterna kunde ge styrka för en bättre insikt i diagnosen 

och tillåtelse till hopp om att livet kunde bli ens eget och inte tvångssyndromets. Att ha ett 

husdjur upplevdes även skapa ett välbefinnande genom dess lugnande inverkan och att de 

gjorde att det gavs möjlighet till utevistelse och därmed komma ifrån den betungande 

hemmiljön för en stund.  

 

DISKUSSION  
Resultatet visar att ett liv med tvångssyndrom innebär en tillvaro rymt utav styrda tankar och 

handlingar. Tvången bidrar till att vardagen begränsas och vissa värdefulla aktiviteter får 

prioriteras bort. Upplevelserna av att leva med tvången kan innebära en mödosam vardag med 
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inslag av rädsla och oro. Det framkommer att olika tillvägagångssätt genrerar i ökade eller 

minskade tvång. Hjälpen utav terapi anses exempelvis vara ett viktigt verktyg i hanteringen av 

att minska sina tvång. Vidare framkom att en känsla av välbefinnande kan trots ett 

kontrollerat liv, förekomma, positiva upplevelser kan erfaras genom stöd från omgivning, 

aktivering och olika favoritsysslor. 

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes då den ansågs svara an mot studiens syfte att 

belysa upplevelsen av att leva med tvångssyndrom. Metoden ansågs vara adekvat för att 

kunna belysa bloggförfattarnas upplevelser av att leva med tvångssyndrom (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011). Fördelen med en litteraturstudie är att ny kunskap erhålls vilket medför 

att den kunskap inom området personen är verksam i, fördjupas genom att den förnyas och 

utvecklas (Axelsson, 2012). 

 

Studien baserades på bloggar då detta ansågs som en källa till lämplig information och en bra 

plattform för människor att enkelt kunna dela med sig av erfarenheter och upplevelser med 

omvärlden. Initialt fanns tankar kring att använda sig utav självbiografier för att belysa 

subjektiva upplevelser men tillräckligt material fanns inte att tillgå, därför uteslöts denna 

datainsamlingsmetod. Författarna ansåg att bloggar var en likvärdig källa för att fånga 

mänskliga upplevelser i likhet med självbiografier. Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver att 

biografier där även bloggar inbegrips så inkluderas ”livsbeskrivningar”, syftet kan ibland vara 

att underhålla läsaren men oftast innehåller de detaljrika beskrivningar av personers tillvaro 

och blir därför ett intressant underlag även i ett vetenskapligt syfte. Vidare beskrivs att även 

forskningsproblem som handlar om personers erfarenheter av hälsa, vård eller lidande ofta är 

komplexa och rikt nyanserade, och att utgå från en skriven skildring som t.ex. en blogg gör 

det möjligt att ta del av personers livsvärld (ibid.).  

 

En metod med bloggar som datainsamlingsmaterial innebär en pågående reflekterande 

“dagbok” på nätet då den skrivs i realtid. En blogg skrivs oftast i anslutning till den dagliga 

upplevelsen, till skillnad från självbiografier som skrivs retrospektivt under en långt 

sträckande period. Genom bloggar så kan risken minimeras att förvränga 

upplevelsen/verkligheten då det skrivs just i stunden (Harricharana & Bhopalb, 2014; 

Dahlborg-Lyckhage, 2012). Insamling av data från bloggar exemplifierar föränderlighet och 

flödet av mänsklig erfarenhet och den digitala världen är djupt inbäddad i det moderna 

samhället (Harricharana & Bhopalb, 2014). En svaghet med att använda bloggar är att det inte 

är absolut säkert att bloggförfattaren är den som den utger sig för att vara. Eftersom bloggarna 

granskats genom Alexandersons internetguide (2012) anser författarna än dock att de har 

kunnat säkra en god och tillförlitlig kvalité på bloggarna. En medvetenhet fanns kring att 

denna guide inte innehåller en kvalitetsgranskning som det finns vid vetenskapliga artiklar 

och protokoll där den vetenskapliga tyngden poängsätts för att godkännas hålla god kvalité.  

 

Vid sökning av bloggportaler och bloggar så resulterade det i ett stort antal träffar, författarna 

valde därför att göra ett urval genom de 50 första länkarna som genererades på respektive 

sökning (bilaga 1 och 2). Detta gjordes då det inte var möjligt att kombinera sökord och 

minimera antalet träffar. Författarna var medvetna om att den stora mängden data kunde 

komma att påverka studiens tillförlitlighet då det finns en nackdel med att det inte går att göra 

ett riktat urval. Hade vetenskapliga artiklar valts som data hade urvalet kunnat begränsas och 

styras till färre träffar där information hade kunnat hanteras på ett mer lätthanterligt sätt.  

Valet av att läsa de 50 första länkarna ansågs vara en rimlig och överkomlig siffra som 

passade för den tid författarna hade till sitt förfogande. Dessutom bestämdes det att i 
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fortsättningen vid ett oöverkomligt stort antal träffar (>50) fortsätta med samma metod.  

Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver hur viktigt det är vid kvalitativ innehållsanalys att kunna 

läsa text som en helhet och se till att den är så pass genomgripande att den kan ses som en 

helhet. De beskriver även att materialet bör läsas många gånger för att det ska bli välbekant 

och så att författaren ska kunna återberätta de stora dragen i berättelsen. I och med att 

läsningen bör ske upprepade gånger för att få en samlad bild utav innehållet så var även detta 

en anledning till att sätta en gräns för hur många länkar som skulle läsas. Detta gjorde det 

möjligt att kunna hantera mängden text i förhållande till den avsatta tiden för studien. 

 

Trovärdigheten med studien anses stärkas då ett inklusionskriterier var att bloggförfattarna 

endast skulle ha diagnosen tvångssyndrom under tiden de skrev bloggen. Detta bidrar till att 

det som avses att mätas, mäts. Starten av bloggen varierar mellan åren 2006-2011 bland de 

olika bloggförfattarna. I vissa fall var senaste inlägget några månader eller år gammalt men då 

författarna ville få fram upplevelser så ansågs detta inte påverka studien.   

 

Då två av bloggförfattarna var från USA, en från Kanada, en från Sverige och en oidentifierad 

härkomst så bidrar detta till eventuella kulturella och nationella skillnader. Upplevelser av 

vård och behandling kan skilja sig åt mellan de olika bloggförfattarna på grund av olika 

nationella skillnader i vårdandet av personer med tvångssyndrom. Acceptansen och 

förståelsen för personer med tvångssyndrom, som visade sig vara en stor del i hur personen 

upplevde välbefinnande, skulle kunna skilja sig på grund av kulturella skillnader av hur olika 

grupper ser på psykisk ohälsa. Dock så stärks studiens trovärdighet genom att resultatet visade 

på en homogen bild av upplevelsen av att leva med tvångssyndrom, de olika bloggförfattarna 

delade till stor del med sig av liknande upplevelser. 

 

Då studien är baserad på fem bloggar hade ett större urval kunnat bidra till att fler jämförelse 

mellan likheter och skillnader kunnat urskiljas. Men vid kvalitativ forskningsmetod avses det 

att erhålla kunskap genom att ta del av mänskliga upplevelser där det unika är i fokus 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Därmed så anses inte heller överförbarheten ligga i 

fokus i denna studie då urvalet är så pass litet. Men den bör eventuellt inte bortses då 

återkommande fynd av hur pass värdefull behandlingen ERP var samt att välbefinnande 

skapades genom fysisk aktivitet bland samtliga bloggförfattare. Detta skulle möjligtvis kunna 

bidra till att studien skulle kunna överfaras till liknande kontexter. Samtliga bloggförfattare 

var kvinnor, detta bidrar till att den potentiella överförbarheten skulle då gälla det nämnda 

könet. Nackdelar finns även med att samtliga informanter var kvinnor då studien inte 

genererar mäns upplevelser av att leva med tvångssyndrom.  

 

En kvalitativ innehållsanalys med manifest innehåll bidrog till att öka tillförlitligheten av 

studiens resultat eftersom analysen innebar att arbeta textnära och identifiera variationer med 

hänsyn på likheter och skillnader i en text (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Då 

författarna läste bloggarna var för sig för att reflektera enskilt över textens huvudsakliga 

innehåll ökade tillförlitligheten eftersom reflektionerna som gjordes sedan överensstämde 

med varandra. Den vidare analysen gjordes tillsammans, meningsbärande enheter valdes ut 

som svarade an till studiens syfte för att sedan kondenseras till mer lätthanterlig data. Denna 

data kodades sedan för att bilda huvud- och underkategorier (ibid.).  Författarna är medvetna 

om att personliga föreställningar kan ha funnits med i läsningen av bloggarna och 

bearbetningen utav data, eventuella felaktiga uppfattningar om vad tvångssyndrom i praktiken 

egentligen innebär.  Genom denna medvetenhet har författarna haft i åtanke att läsa texterna 

så förutsättningslöst som möjligt, därmed ansågs trovärdigheten stärkas. 
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Fördelen med kvalitativ innehållsanalys är att textinnehållet noggrant bearbetas och därmed 

ökar tillförlitligheten i studiens resultat. Även om bearbetning av text kan förenkla 

kategorisering så finns ändå en nackdel med denna analys. Det kan innebära svårigheter att 

utveckla hållbara och logiska kategorier eftersom det finns risk för att “överblivet” material 

trycks ihop i redan befintliga kategorier. Att arbeta alltför textnära kan medföra en risk att 

helheten går förlorad genom en alltför ingående kodning (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012).  Något som försvårar analysen är att fyra bloggar är skrivna på engelska, detta kan 

utgöra en risk att analyseringen utav data kan bli något förvrängd och riskerar att sänka 

resultatets trovärdighet, samtidigt vid tillfällen då stycken eller meningar inte gick att förstås 

så tillfrågades den andre författaren och vid osäkerhet av översättningen av ett ord så slogs 

detta upp i en ordbok.   

 

Resultatdiskussion 

Det som uppenbaras i resultatet är att en mängd olika upplevelser uppstår i samband med 

tvångssyndrom. Ett liv med tvångssyndrom innebär avgränsningar i vardagen, allt från 

kontakt med närstående och omgivningen till begränsningar i sysselsättning. Detta 

uppmärksammas även i Murphys och Perera-Delcourts (2014) studie, där tvångssyndrom 

uppfattas påverka utbildning, karriär och personliga relationer negativt, då avstånd från 

omgivningen skapas. Även Alberts et al. (2010) studie visar att den sociala funktionen är 

sämre hos personer med tvångssyndrom då tvången har en bidragande effekt till isolering. 

Detta anser författarna till studien bli ett incitament till att förebygga isolering från 

omgivningen och nära relationer. Genom att uppmärksamma behandlingsmetoder och visa på 

en acceptans och förståelse för deras lidande så kan en eventuell isolering förebyggas. Att öka 

kunskapen och öppenheten kring psykisk ohälsa överlag, tror författarna är en bidragande 

faktor till att isolering kan förhindras. Genom detta så kan en fördjupad förståelse uppstå för 

personer med tvångssyndrom och slå hål på de eventuella fördomar som finns. Detta leder till 

bättre mellanmänskliga möten och mindre diskriminering i vården och samhället.  

I livsvärlden där hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig, kan följden av 

begränsningar i personens liv ge ett ökat lidande och reducerat välbefinnande, då livsvärlden 

påverkas av tvångens sätt att styra och begränsa tillvaron (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärlden utgör grunden för allt vårdande, därmed bör sjuksköterskan se till dennes erfarna 

värld genom att se, lyssna och förstå för att kunna ta del av unika upplevelser och bedriva en 

individuell vård (ibid.).  

 

I resultatet framkommer det att ett liv med tvångssyndrom medför ett styrt levnadssätt, då 

känslan av att vara fången i sin egen kropp, erfars. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 

hur sjukdom kan begränsa individen i livet, därmed gör den levda kroppen sig påmind. De 

menar att den levda kroppen är något individen ”är” och inte ”har” eftersom det är genom 

kroppen vi får tillgång till världen. Därmed är det oundvikligt att kliva ur denna kropp och 

således den konstanta kontroll som tvången innebär, detta skapar ett betydligt lidande genom 

den maktlöshet som upplevs genom tvångens grepp om personens liv. Lidandet berör hela 

människan genom att tvången skapar en känsla av att leva i en bubbla och påverkar på så sätt 

hela personens sätt att vara i världen (Wiklund Gustin, 2014). Tvången medför att mycket 

energi och tid går åt då en ständig närvaro krävs. En energi i form av att både följa tvången 

och samtidigt stå emot dem, bidrar till tidskrävande tankemönster och ritualer som skapar ett 

krig inombords. Känslan av att behöva göra allting fullkomligt innan personen kan känna sig 

nöjd och dessutom kunna få ett värde i andras ögon, bidrar till en tillvaro med ständig 

kontroll. Resultatet kan delvis jämföras med Starcevics et al. (2011) studie då personer med 

tvångssyndrom beskriver hur tvångshandlingar medför en känsla av kontroll över situationen 

och för att uppnå en “lagom-känsla”. 
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Resultatet visar att tankar kring självmord finns men att det är en handling som personerna 

trodde att de aldrig skulle utföra. Bejerot (2011) beskriver hur självmord är en sällan vald 

utväg vid tvångssyndrom, långt ovanligare än personer med depressioner, andra 

ångestsjukdomar eller psykoser. Även Alonso et al. (2010) beskriver hur självmordsbeteenden 

hos personer med tvångssyndrom inte är vanligt förekommande, men bör inte bortses, 

speciellt inte hos ensamstående personer med en samtidig depression och 

symmetriska/ordnings-tvångstankar/tvångshandlingar. Utifrån det resultat studien genererade 

så är det av vikt att vara medveten om dessa riskgrupper för att i ett tidigt stadie kunna vara 

uppmärksam på suicidala riskbeteenden. Genom lyhördhet, vaksamhet och informerad om 

individuella riskbeteenden hos personen med tvångssyndrom, kan eventuellt risken till att 

begå självmord förebyggas. 

 

Resultatet visar att ett liv med tvångssyndrom innebär en tillvaro med känslomässiga 

utmaningar. I Pélissier, O’Connor och Dupuis (2009) studie synliggörs det att personer med 

tvångssyndrom tenderar att tvivla i större utsträckning än personer utan diagnosen. Detta kan 

associeras till studiens resultat då det framkommer att en känsla av tvivel ständigt är 

närvarande då mer kontroll över situationen medför en ökad tveksamhet inför sig själv. 

Genom att skapa en mellanmänsklig relation i vårdandet och använda sig av sin personliga 

kunskap och erfarenhet samt erbjuda en absolut närvaro i det vårdande mötet, underlättar 

detta att kunna ta del av personens upplevelser och stödja denne till en bättre självkänsla 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Genom en bättre självkänsla så anser författarna till studien att 

det tvivel personen med tvångssyndrom upplever på sig själv och sina beslut, delvis kan 

lindras. 

 

Det framkommer att en frustration och besvikelse uppstår genom omgivningens och vårdens 

bristande kunskap och förståelse gentemot den som lever med tvångssyndrom. Åter igen 

tydliggörs här vikten av kunskap som bör öka bland både omgivningen och vården för att 

bidra till bättre förståelse och acceptans inför personer med tvångssyndrom.  

Resultatet visar även att de ologiska tankarna, som tvången för med sig, ofta är medvetna 

bland personerna. I den senaste DSM- 5 upplagan (en diagnostisk och statistisk handbok för 

psykiatriska sjukdomstillstånd) så framhävs att det börs tas större hänsyn till i vilken grad 

personen har insikt i sin diagnos. Detta bidrar till att kunna förbättra differentieringen mellan 

tvångssyndrom och psykotiska tillstånd (American Psychiatric Association, 2013).   

 

Resultatet pekar på att det finns individuella tillvägagångsätt för att hantera sina tvång. 

Dämpning av tvången kan upplevas genom samtal med vårdprofessioner då det ger möjlighet 

till en känsla av att personen blir förstådd i sitt lidande, då vårdare är insatta i problematiken 

kring tvångssyndrom. Kännedom om syndromet ger bättre insikt i diagnosen och underlättar 

därmed hanteringen av tillvaron och tvången. I Demet et. al (2010) studie så finns en positiv 

korrelation mellan dålig insikt i diagnosen och dröjsmål till att söka behandling.  

 

Vidare visar resultatet att tillfällen då tvången upplevs öka är vid tillfällen då personen 

upplever att inte kunna kontrollera situationen. Stundtals anses tvången öka vid mycket 

stimulans och ibland så är just stimulans nyckeln till att tvången minskar. I Grovers et al. 

(2014) studie beskriver personer med tvångssyndrom hur deras tvång kan eskalera bland 

annat genom aktiviteter som upplevs stressfulla, såsom hushållsarbete och jobb.  

 

Bates och Grönberg (2010) beskriver att ERP är den typ av behandling som har starkast 

forskningsstöd för tvångssyndrom. I resultatet framstod ERP som den mest värdefulla 

strategin för hantering av tvång. Genom ERP kan en känsla av stolthet av att klara av att 
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motstå sina tvång och att kunna sätta stopp för att låta tvången styra personens liv, upplevas. 

I Lees och Rees (2011) artikel beskrivs liknande upplevelser av ERP hos personer med 

tvångssyndrom då behandlingen upplevs ge bättre livskvalité. Känslor som att bli mer 

självständig, fokuserad och kunna ta tillbaka kontrollen över sitt liv är något som 

behandlingen frambringar. Även en upplevelse av att kunna känna sig nöjd och hantera livet 

på ett mer lätthanterligt sätt upplevdes. Då ERP verkar vara ett värdefullt verktyg för att 

hantera tvång och att det framkommer upplevelser om att kunskapen är knapp om denna 

terapi så tordes denna behandling behöva uppmärksammas i större utsträckning. 

 

Det framkommer att trots tvångens hårt styrda funktion kan personer med tvångssyndrom 

uppleva en känsla av välbefinnande. Genom stöd och förståelse från familj och omgivning 

samt en känsla av samhörighet med andra som upplever liknande problem kan uppkomsten av 

välbehag i tillvaron skapas. Ett förslag författarna tror skulle vara av betydelse är att anordna 

stödgrupper där personer med tvångssyndrom möts och utbyter erfarenheter. Detta kan bidra 

till reflekterande möten där personen inte känner sig ensam i sitt lidande och där en annan typ 

av dimension av förståelse kan uppstå, vilket har visat sig vara värdefullt för ett 

välbefinnande. 

 

Hjälpen av ERP ger tillfredsställelse vid lyckade exponeringar och vissa sysslor upplevs ge 

välbehag, där fysisk aktivitet är mest tongivande. Trots svårigheter och hinder i vardagen 

menar Dahlberg och Segesten (2010) att ett liv med välbefinnande ändock kan erfaras (s. 80-

82 ). Genom att acceptera och förhålla sig till de omständigheter som är givna kan 

upplevelsen av välbefinnande infinna sig.  Resultatet i studien visar att känslan av 

välbefinnande genom fysisk aktivitet ger upphov till att känna sig stark och fri samt att kunna 

vara någon utanför tvångssyndromet. Abrantes et. al (2009) studie visar att personer med 

tvångssyndrom konsekvent upplever ett bättre humör och minskad ångest efter fysisk aktivitet 

då tvångstankarna och tvångshandlingarna minskar. Som sjuksköterska kan det därför vara av 

vikt att föreslå och motivera till fysisk aktivitet, som visat sig vara en syssla till ett ökat 

välbefinnande, där personen för en stund kan finna kraft och ro utan tvångens ständiga 

uppmaningar.  

 

Slutsats 
Studien har svarat på hur det upplevs att leva med tvångssyndrom och hur det inverkar på 

vuxna personers livssituation. Vikten av att bli bemött i sitt lidande genom stöd, acceptans 

och förståelse visas tydligt i studien. Att få information om sin diagnos och verktyg för att 

kunna hantera den anses värdefullt. Som sjuksköterska är det därför betydelsefullt att inneha 

kunskap om tvångssyndrom och vara medveten om upplevelser som finns gällande att leva 

med tvången. Det är viktigt att som sjuksköterska kunna vara öppen och följsam gentemot 

personer med tvångssyndrom för att erbjuda en god och individuell vård. Att kunna lyssna, 

förstå och vara närvarande i mötet med den drabbade är värdefullt för att denne ska känna sig 

sedd och hörd. Framtida forskning bör fokusera på det individuella behov av stöd som krävs 

för att ge personer med tvångssyndrom en anpassad vård. Tvången upplevs skamfyllda och 

kan leda till en social isolering samt att vård uteblir då personer drar sig för att söka 

professionell hjälp. Detta kan i sin tur leda till ett ökat lidande. Samhället bör därför 

uppmärksamma betydelsen av acceptans inför personer med tvångssyndrom och sprida 

kunskap om denna typ av diagnos. Detta ökar möjligheterna för en ökad förståelse för 

personer med tvångssyndrom samt en tidigare diagnostisering och adekvat behandling. 
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Sökmotor Datum Sökord Träffar 

Google.se 2015-04-06 Bloggsök 442 000* 

Google.com 2015-04-07 Blogsearch 4 910 000* 

*  = De femtio första länkarna lästes. 
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Bloggar google.se 

Bloggportal Datum Sökord Träffar Inkluderade 

Twingly.com 2015-04-06 Tvångssyndrom 

+ 

blogg 

130* 

 

27 

0 

 

0 

Bloggportalen.se 

 

2015-04-06 Tvångssyndrom 

+ 

blogg 

6 

 

6 

0 

 

0 

Bloggz.se 

 

2015-04-06 Tvångssyndrom 

+ 

blogg 

957* 

 

80* 

0 

 

0 

Google.se/blogsearch 

 

2015-04-06 Tvångssyndrom 

+ 

blogg 

 

95 900* 

 

13 600* 

0 

 

1 

Shademeup.se 

 

2015-04-06 Tvångssyndrom 

+ 

blogg 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

Blogg123.se 

 

2015-04-06 Tvångssyndrom 

+ 

blogg 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

Bloggbubblan.se  

 

2015-04-06 Tvångssyndrom 

+ 

blogg 

12 

 

20 656* 

0 

 

0 

*= De femtio första länkarna lästes.  
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Bloggportal Datum Sökord Träffar Inkluderade 

Google.se/blogsearch 2015-04-07 Obsessive compulsive disorder 

+ 

blog 

9 150 000* 

 

1 440 000* 

0 

 

0 

Twingly.com 

 

2015-04-07 Obsessive compulsive disorder 

+ 

blog 

4515* 

 

1015* 

0 

 

0 

Icerocket.com 

 

2015-04-07 

 

Obsessive compulsive disorder 

+ 

blog 

2542* 

 

351* 

0 

 

0 

 

Searchblogspot.com 

 

2015-04-07 Obsessive compulsive disorder 

+ 

blog 

65 100* 

 

57 400* 

0 

 

4 

Blogsearchengine.org 

 

2015-04-07 Obsessive compulsive disorder 

+ 

blog 

1 340 000* 

 

603 000* 

0 

 

0 

Blogsearch.com 

 

2015-04-07 Obsessive compulsive disorder 

+ 

blog 

 

581 000* 

 

409 000* 

0 

 

0 

Blog-search.com 

 

2015-04-07 Obsessive compulsive disorder 

+ 

blog 

44 

 

5096* 

0 

 

0 
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Blogsearchengine.com 

 

2015-04-07 Obsessive compulsive disorder 

+ 

blog 

1 

 

 

1 

0 

 

 

0 

Bloggernity.com 

 

2015-04-07 Obsessive compulsive disorder 

+ 

blog 

13 

 

 

8 

0 

 

 

0 

*= De femtio första länkarna lästes.  
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Exempel på källkritisk metod och checklista för granskning av en källa 

ur Alexanderson (2012).                           

Källa → 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? Källor som 

skapats närmare i tiden i 

förhållande till det som 

de vittnar om anses vara 

mer trovärdiga. 

→ Beroende. Är 

källan fristående 

eller hör den ihop 

med andra källor? 

Är informationen 

från källan 

beroende av andra 

källor? På vilket 

eller vilka sätt?  
 

→ Tendens. Finns det värderingar i 

informationen från källan? Vems intressen 

företräder källan? Finns det motstridig 

information från andra källor? Hur trovärdig 

är den motstridiga informationen? 

http://beatocd.blogspot.se/ Blogg som utger 

sig för en äkta 

originalkälla 

skriven utav 

bloggförfattaren. 

Bloggförfattaren skriver 

om sina erfarenheter och 

oftast i direkt anslutning 

till dessa. Innehållet ger 

värdefull och aktuell 

kunskap om att leva med 

tvångssyndrom 

Fristående källa. 

Oberoende av 

andra källor. 

Bloggen innehåller individuella åsikter och 

värderingar från bloggförfattaren. Dessa är 

högst unika och ger kunskap om den 

subjektiva upplevelsen av att leva med 

tvångssyndrom. 

http://bergodalbana.blogg.se/ Blogg som utger 

sig för en äkta 

originalkälla 

skriven utav 

bloggförfattaren. 
 

Bloggförfattaren skriver 

om sina upplevelser av 

att leva med 

tvångssyndrom och oftast 

i direkt anslutning till 

dessa. Innehållet är 

aktuellt och relevant för 

studiens syfte. 

Fristående källa. 

Oberoende av 

andra källor. 

Bloggen består utav individuella 

upplevelser beskrivna utav bloggförfattaren. 

Egna värderingar och åsikter synliggörs. 

 

 

http://beatocd.blogspot.se/


 

 
 

            Bilaga 3 s. 2 (3) 

http://exposingocd.blogspot.

se/ 

Blogg som utger 

sig för en äkta 

originalkälla 

skriven utav 

bloggförfattaren. 

 

Bloggförfattaren skriver 

om sina unika 

erfarenheter av 

tvångssyndrom som har 

stor inverkan på livet. 

Dessa skrivs oftast i 

direkt anslutning till 

upplevelsen. Innehållet är 

aktuellt då det svarar mot 

studiens syfte. 

Fristående källa.  

Oberoende av 

andra källor. 

Bloggen innehåller individuella åsikter och 

värderingar från bloggförfattaren. Dessa ger 

kunskap om den personliga upplevelsen av 

att leva med tvångssyndrom. 

http://myjourneythruocd.blo

gspot.se/ 

Blogg som utger 

sig för en äkta 

originalkälla 

skriven utav 

bloggförfattaren. 

 

Bloggförfattaren skriver 

om hur det är att leva 

med tvångssyndrom och 

oftast i direkt anslutning 

till upplevelserna. 

Innehållet ger värdefull 

kunskap om den unika 

upplevelsen av att leva 

med syndromet. 

Fristående källa. 

Oberoende av 

andra källor. 

Bloggen bygger på egna värderingar och 

tankar utav bloggförfattaren. Genom de 

beskrivna upplevelserna i bloggen 

framträder det hur ett liv med 

tvångssyndrom kan erfaras.  

http://ocdreflections.blogspo

t.se/ 

Blogg som utger 

sig för en äkta 

originalkälla 

skriven utav 

bloggförfattaren. 

 

Bloggförfattaren skriver 

om sina upplevelser om 

hur ett liv med tvång ser 

ut. Skrivandet sker i 

direkt anslutning till 

upplevelserna. Innehållet 

är aktuellt då erfarenheter 

beskrivs och svarar till. 

studiens syfte. 

Fristående källa. 

Oberoende av 

andra källor. 

Bloggen besår utav individuella upplevelser 

och värderingar från bloggförfattaren. Dessa 

ger kunskap om den subjektiva upplevelsen 

av att leva med tvångssyndrom. 

 

 

http://exposingocd.blogspot.se/
http://exposingocd.blogspot.se/
http://myjourneythruocd.blogspot.se/
http://myjourneythruocd.blogspot.se/
http://ocdreflections.blogspot.se/
http://ocdreflections.blogspot.se/


 

 
 

            Bilaga 3 s. 3 (3) 

Källa Vem står bakom källan?  
Är det en myndighet?  

Är det en organisation? 

Är det ett företag? 

Är det en privatperson? 

Är det någon som behärskar ämnet?  

Är det någon du litar på? 

Varför är källan skapad? 
Är det för att informera? 

Är det för att presentera fakta? 

Är det för övertyga dig om något? 

Är det för att påverka en opinion?  

Är det för att sälja dig en produkt eller tjänst? 

Är det för att underhålla dig? 

 

http://beatocd.blogspot.se/ Privatperson som lever med 

tvångssyndrom 

Källan är skapad för att berätta om unika upplevelser av att leva 

med tvångssyndrom. 

http://bergodalbana.blogg.se/ Privatperson som lever med 

tvångssyndrom 

Källan är skapad för att beskriva öppenhjärtigt om vardagen och 

erfarenheter av tvångssyndrom.  

http://exposingocd.blogspot.se/ Privatperson som lever med 

tvångssyndrom 

Källan är skapad för att beskriva om dagliga upplevelser av att 

leva med tvångssyndrom.  

http://myjourneythruocd.blogspot.se/ Privatperson som lever med 

tvångssyndrom 

Källan är skapad för att kunna berätta hur tvångssyndrom har en 

inverkan på livet. 

http://ocdreflections.blogspot.se/ Privatperson som lever med 

tvångssyndrom 

Källan är skapad för att kunna delge unika tankar och 

reflektioner av att leva med tvångssyndrom. 

 

 

 

 

 

 

 

http://beatocd.blogspot.se/
http://exposingocd.blogspot.se/
http://myjourneythruocd.blogspot.se/
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Webbadress: 

Bloggtitel: 

Språk: 

Bloggstart:  

Presentation: 

http://beatocd.blogspot.se/  

The Beat OCD Blog 

Engelska  

2009 

Kvinna på 43 år som beskriver om hur hon brottas med tvångssyndrom sen 17 år tillbaka. Bloggen 

skildrar hennes resa fram tills idag då hon beskriver hur hon kämpar med sina tvång och hur det påverkar 

hennes vardag. Hon har fått behandling med viss framgång, men hon upplever att de inte har lyckats bidra 

till några förändringar vad gäller hennes tvångshandlingar. 

http://bergodalbana.blogg.se/ 

It´s not me, It´s my OCD 

Svenska 

2006 

En kvinna på 32 år som lever med tvångssyndrom sedan 2005. Hon lider av både tvångstankar och 

tvångshandlingar, vilka varierar i svårighetsgrad, som ibland är hanterbara och ibland inte. Kvinnans 

tvångssyndrom försvann under en kortare period efter att hon fått KBT-behandling, men kom sedan 

tillbaka. Hennes ambition är att skriva öppet och ärligt om sina svårigheter som hennes tvång för med sig. 

http://exposingocd.blogspot.se/  

Exposing OCD 

Engelska 

2010 

En kvinna i 40-årsåldern som bor i USA. Det tog 17 år för henne att förstå att hon led av tvångssyndrom 

och ännu längre att hitta någon som kunde hjälpa henne med behandling. Kvinnans beskriver i sin blogg 

hur hon använder sig av ERP-behandling och hennes upplevelser kring det. 

http://myjourneythruocd.blogspot.se/ 

My Journey Thru (and hopefully out 

of) OCD 

Engelska 

2011  

Kvinna över 18 år som är bosatt i Kanada. Kvinnan har varit fri från tvångssyndrom under vissa perioder i 

hennes liv, för att sedan bli aktiva igen. Hon beskriver i sin blogg hur hon som vuxen förstod att hon hade 

tendenser till tvångssyndrom vid stress. Efter att hon fått sitt andra barn förstod hon att det var ett faktum, 

då hennes tvång upptrappades. Hon vill beskriva hur hennes tvångssyndrom påverkar hennes liv och hur 

hon kämpar för att komma ifrån de skadliga effekterna som tvången för med sig. 

http://ocdreflections.blogspot.se/  

OCD Reflections 

Engelska 

2010 

 

En kvinna från USA över 18 år som skriver om hur hennes tvångssyndrom vände hennes värld upp och 

ner. När hon fick diagnosen tvångssyndrom påbörjade hon sin behandling. Hon har skapat en acceptans 

kring ovissheten kring hennes diagnos förlopp och hon har bestämt sig för att leva livet fullt ut. Med detta 

tankesätt och ERP- behandling så fortsätter hon konfrontera sina tvång så att hon kan leva sitt liv på sina 

villkor istället för tvångssyndromets villkor. 

http://beatocd.blogspot.se/
http://bergodalbana.blogg.se/
http://exposingocd.blogspot.se/
http://myjourneythruocd.blogspot.se/
http://ocdreflections.blogspot.se/
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Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Huvudkategori 

I'm functional for sure, but also 

limited for sure. I avoid dating 

because it ramps up OCD. I avoid 

a lot of social events due to OCD. 

Är funktionell men också 

begränsad. Undviker sociala 

tillställningar och att dejta. 

Avskild från 

omgivningen 

Isolering från 

nära relationer 

 

 

 

Begränsningar i vardagen 
Jag kan knappt åka förbi med 

bussen längre.. för hela 

sjukhusområdet är förknippat med 

så många hemska, oerhört tragiska 

saker att jag nästan börjar skaka 

när jag tänker på det. Och jag 

MÅSTE dit för att få hjälp 

Kan knappt åka förbi sjukhuset 

längre, förknippar det med oerhört 

tragiska saker. MÅSTE dit för att 

få hjälp 

Kontakten med 

vården begränsas. 

Isolering från 

vardagsaktiviteter 

I had a realization this week that 

the thoughts about wasting time, 

doing the wrong thing with my 

time, or losing time, are not going 

to magically disappear. I've been 

waiting for them to go away, and 

leave me alone… 

Funderingar kring att förlora tid, 

göra fel saker med min tid 

kommer inte magiskt att 

försvinna. 

Tid går förlorad   

 

 

 

Tvångssyndromets makt 
OCD currently consumes my 

every waking hour, and I want my 

life back… 

 

Tvångssyndromet stjäl min vakna 

tid. 

Tid och energi går 

förlorad  



 

 
 

Bilaga 5 s. 2(3) 

I have imagined the wonderful life 

I could have, all the wonderful 

things I could do, if I learned to 

overcome my OCD and keep it in 

check.  But will life really be any 

better?  Will I be happier?  Or will 

I find that life without the OCD 

isn't that great either? … 

Jag har föreställt mig ett liv utan 

tvångssyndrom, alla underbara 

saker jag skulle kunna göra. Men 

skulle jag verkligen bli 

lyckligare? 

Ett liv utan 

tvångssyndrom 

  

 

 

 

 

 

 

 

Emotionella yttringar Then at the end of the meal, my 

mom joked about how we couldn't 

share a dessert because I wouldn't 

be willing to eat a piece of cake off 

the same plate. I will admit I was 

ticked off, although I made a joke 

about it. She really doesn't get 

OCD at all, and she also seems not 

to ever notice when I do 

exposures. 

Mamma skämtade om att jag inte 

kunde dela desserten med henne. 

Var fly förbannad. Hon förstår 

inte mitt tvångssyndrom.  

 

Oförstående 

omgivning 

I was having a nice quiet fairly ocd 

free day (ok i was sitting around 

reading and doing stuff on my 

computer which means that i 

wasn't doing anything that could 

give me OCD trouble.) 

Hade en ganska tvång-fri dag. 

Läste och satt vid datorn, saker 

som inte leder till ökade tvång. 

Lite stimuli ger 

mindre tvång 

Stimuli och 

kontroll 

 

 

 

 

 

 

Hantering av tvången It's been 3 years since I started 

ERP, and my ability to tolerate 

making mistakes and doing things 

imperfectly has increased 

dramatically. 

ERP skapar förmåga till tolerans 

och perfektionismen minskar. 

ERP värdefullt Professionell 

hjälp 

 



 

 
 

Bilaga 5 s. 3(3) 

I feel like I can let my guard down 

a bit because I am surrounded by 

people who understand OCD and 

have first-hand experience with 

this disorder… I felt like I could be 

my complete, honest self. No 

hiding my OCD. No hiding my 

past. No working around the truth 

of how and why I have gotten to 

where I currently am… 

Behöver inte hålla upp min gard 

när jag umgås med personer som 

förstår och har erfarenhet av 

tvångssyndrom. 

Positivt med 

likasinnade Stöd och 

acceptans från 

familj och 

omgivning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välbefinnande trots 

tvången I feel good when I sing. It's not 

that the anxiety and obsessiveness 

disappears, but that I can find 

myself in the midst of it, and be 

present in the room, in the 

moment, be someone beyond my 

OCD. 

Känns bra när jag sjunger, kan 

finna mig själv och det skapar en 

närvaro.    

Välbefinnande 

genom sång 

Välbefinnande 

genom aktiviteter 

 


