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Abstrakt 

Bakgrund: I dagens Svenska samhälle drabbas otaliga människor av utmattningssyndrom. 

Orsaken till tillståndet anses vara en reaktion på långvarig stress inom såväl privatliv som 

arbetsliv, det vill säga en obalans mellan de krav som vi och andra ställer på oss och vår 

förmåga att hantera dem. Att Sjukgymnasten har kunskap och förståelse för patienters 

upplevelser av sina fysiska besvär under tiden för utmattningssyndromet är en viktig del för 

att kunna ge en rehabilitering som utgår från hela patienten och inte enbart från symtomen. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter med utmattningssyndrom upplever 

sina fysiska besvär. Material och Metod: En kvalitativ studie där sex självbiografier 

analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i två teman; 

somatiska uttryck och kognitiva processer. Dessa beskriver informanternas olika upplevelser 

som de förknippade med sina fysiska symtom. Upplevelserna kategoriserades till; kroppsliga 

signaler, energitillgång, kontroll, otillfredsställande känslor och medvetna och omedvetna 

resonemang. Informanternas förlopp skilde sig från varandra, men de upplevde dessa känslor i 

varierad grad. Konklusion: Informanternas fysiska besvär genererade komplexa upplevelser 

som i olika grad innefattade känslor av bland annat bristande kroppskontroll, frustration och 

olika rädslor. Studieförfattarna anser att det i skrivande stund finns behov av ytterligare 

studier som beskriver upplevelser av utmattningssyndrom.  

 

Nyckelord: burnout, stress, utbrändhet, utmattningssyndrom 
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Mentala hälsoproblem, under vilket stress kategoriseras, kostar samhället 3-4% av ett EU-

lands årliga bruttonationalprodukt [BNP]. I Storbritannien har mentala hälsoproblem 

fastslagits som den näst största orsaken, efter muskeloskeletala besvär, till sjukfrånvaro från 

arbetet (Gabriel & Liimatainen, 2000). Världshälsoorganisationen (WHO, 2003) beräknar en 

förkortad livslängd hos 30 % av den Europeiska befolkningen till följd av stressrelaterade 

besvär, mental sjukdom eller ett destruktivt leverne. I detta inkluderas depression med suicid 

som följd, hjärt- och kärlsjukdomar som viktiga faktorer. Otrygghet rörande arbete, sociala 

förhållanden och samhörighet anses vara bidragande faktorer till den ökande stressen (WHO, 

2003).  

 

I dagens Svenska samhälle drabbas otaliga människor av vad som i folkmun kallas 

”utbrändhet”, vilket är den svenska översättningen av det amerikanska ordet ”burnout”.  I 

Amerika, under 1960talet, började namnet "burnout" användas i samband med 

utmattningstillstånd hos personer som jobbade inom områden där kontakten med andra 

människor var av stor vikt och betydelse, främst inom hälso- och sjukvård samt inom 

socialvårdande yrken (Ekman & Arnetz, 2005; Leiter, Maslach, & Schaufeli, 2008). 

Diagnosen baserades på och ansågs innehålla flera dimensioner; emotionell utmattning, 

empatibortfall mot klienter och försämring av arbetsprestation (Salmela-Aro, Rantanen, 

Hyvönen, Tilleman & Feldt, 2010). Under årtionden har sedan begreppet, vars grund har 

kvarstått, utvecklats till att innehålla såväl fysisk som psykisk trötthet, energiförlust med mera 

(Montero-Marin & Garcia – Cempayo, 2010). Under 1990-talet blev syndromet inte enbart 

kopplat till vårdande yrken utan beskrevs inom flera yrkeskategorier där den egna 

motivationen och de egna höga kraven kan vara bidragande faktorer, exempelvis inom IT-

branschen. I dagligt tal började det kallas att ”gå in i väggen” (Socialstyrelsen, 2003; 

Klingberg Larson, 2000). 

 

Den svenska översättningen ”utbrändhet” tyder på ett oåterkalleligt tillstånd, medan den 

amerikanska förlagan beskriver en urladdning av kraft som sedermera kan regenereras i form 

av ny kraft (Socialstyrelsen, 2003). Det Svenska begreppet har på senare tid ersatts med 

”utmattningssyndrom” vilket ej framstår som lika definitivt som utbrändhet. Socialstyrelsen 

(2010) definierar denna medicinska diagnos på följande sätt; ”Utmattningssyndrom innebär 

allvarligare stadier av psykisk utmattning som ofta inträder akut med en avancerad 

symtombild efter en längre tids belastning.”. Sjukdomsbilden är mycket lik egentlig 

depression med utmattningssyndrom varpå det försvårar diagnostiseringen. Det som skiljer 
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dessa tillstånd åt är om tillståndet även uppfyller kriterierna för depression. Är symtomen 

lindrigare än utmattningssyndrom används diagnosnamnet maladaptiv stressreaktion 

(Socialstyrelsen, 2010; Währborg, 2009). Sverige och Nederländerna är två av de länder som 

räknar dessa som medicinska diagnoser, vilket de vanligen inte görs i ett globalt perspektiv 

(Leiter, Maslach, & Schaufeli, 2008).  

 

Tidiga tecken på ett begynnande utmattningssyndrom innefattar bland annat känslomässig 

problematik såväl som huvudvärk eller annan värk, sömnstörningar, tryck över bröstet, yrsel, 

ökad muskelspänning och koncentrationssvårigheter (Klingberg Larson, 2000). Orsaken till 

tillståndet anses vara en reaktion på långvarig stress såväl inom privatliv som arbetsliv, det 

vill säga en obalans mellan de krav som vi och andra ställer på oss och vår förmåga att 

hantera dem. Den individuella stresskänsligheten är en viktig bidragande faktor till detta 

(Socialstyrelsen, 2010; Ahola et al., 2006). Utmattningssyndrom uppges enligt Montero-

Marin, Garcia och Cempayo (2010) förekomma i lika grad hos såväl män som kvinnor. Dock 

uppger Riksförsäkringsverket (2004:8) att kvinnor i större utsträckning än män är 

långtidssjukskrivna för stressrelaterade besvär i Sverige. Stressrelaterade besvär svarade för 

ca 6 % av det totala antalet sjukskrivningar i Sverige i början av 2000-talet 

(Riksförsäkringsverket [RFV], 2004). Långvarig stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen kan 

bidra till fysiska och psykiska besvär och eskalera till fysisk och psykisk utmattning 

(Socialstyrelsen 2003; Gunnarsson, 2001).  

 

Människan är sedan urminnes tider inställd på att reagera på plötsliga hot/stressituationer, 

främst fysiska som har samband med överlevnad. I dagens samhälle utsätts människan oftare 

för psykiska och psykosociala ”hot” som är mer långvariga och svårare att stänga av än de 

fysiska. Trots flertalet år av utveckling har det biologiska stresshanteringssystemet ej 

utvecklats i samma takt som det samhälle vi lever i, vilket ökar risken för 

sjukdomsprovokation (Ekman & Arnetz, 2005; Levi, 2002). Vid en stressituation skickar 

hjärnan signaler till binjurarna att producera stresshormoner, vilka bidrar till en 

energimobilisering i kroppen. Detta gör bland annat att blodtryck och muskelspänningar ökar, 

individen känner rädsla, irritation och ilska (Klingberg Larson, 2000; Währborg, 2009). När 

hotet är förbi behövs vila för att kroppens substanser ska återgå till det normala. Om 

stressreaktionerna är aktiverade under en längre tid uppstår en permanent obalans mellan 

kroppens nedbrytande och uppbyggande funktioner, vilket kan leda till både akuta och 

kroniska sjukdomar. När kroppen utsätts för upprepad stress kommer stressreaktionernas 
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känslighet att öka och kan då ge upphov till försämrat närminne och immunförsvar, ökad 

smärtkänslighet, nedstämdhet, trötthet och depression (Socialstyrelsen 2009; Klingberg 

Larson, 2000). Detta tillföljd av att kroppens och cellernas anabolism störs och att andra 

processer i kroppen rubbas vilket leder till att virus och bakterier inte kan bekämpas med 

samma effekt som tidigare (Kostenius,  Lindqvist, 2006).  Insjuknandet i ett 

utmattningssyndrom sker sällan fort, men uppfattas av individen som ett plötsligt 

insjuknande. Enligt Währborg (2009) delas tillståndets insjuknande in i tre delar. En 

problemfas som omfattar fysiska och psykiska belastningssymtom vilka förekommer 

återkommande. Efterföljande fas symboliserar den akuta fasen som inträffar väldigt plötsligt 

och ofta med mycket konkreta symtom såväl fysiskt som psykiskt. Den tredje och sista fasen 

är en återhämtnings fas vilken representerar den återhämtning som långsamt sker och under 

vilken återfall är vanligt förkommande (Währborg, 2009). Detta indikerar på att kropp och 

själ är starkt beroende av varandra. 

 

Ur ett sjukgymnastiskt perspektiv kan detta sammankopplas utifrån en upplevelseaspekt och 

en rörelseaspekt som ingår i Roxendals (1987) definition av kroppskännedom. 

Upplevelseaspekten behandlar personens totala medvetande om sig själv, upplevelsen av 

kroppens sensoriska reaktioner samt tankar om det egna utseendet. Här berörs även tidigare 

lagrade erfarenheter såväl som avgränsningar mellan den egna personen och omvärlden. Den 

andra aspekten gäller rörelse. Individens sätt att röra sig och kommunicera genom 

kroppsspråk samt dennes förmåga att styra kroppens muskler till specifika uppgifter 

(Roxendal, 1987).  

 Studieförfattarna har funnit belägg för såväl fysiska som psykiska besvär vid 

utmattningssyndrom beskrivet i form av klinisk erfarenhet och med vetenskapligt stöd 

(Socialstyrelsen, 2003; Gunnarsson, 2001; Währborg, 2009; Fjellman-Wiklund, 

Stenlund,Steinholtz & Ahlgren, 2010). Kunskap och förståelse för patienternas upplevelser av 

de fysiska besvären är en viktig del för att kunna ge en rehabilitering som utgår ifrån hela 

patienten och inte enbart symtomen. Eftersom diagnosen innefattar hela människan, med 

såväl fysiska och psykiska besvär, är behandling på alla plan att föredra. För att individen ska 

kunna återhämta sig efter bästa förmåga förespråkas en multiprofessionell 

rehabiliteringsinsatts (Perski, 2009; Ekstam, Löfqvist, Olsson-Nordgren, Stenqvist & 

Sturesson, 2001). Då sjukgymnasten i sin profession har redskap att hjälpa individen med de 

somatiska besvären och dess kopplingar till de tänkande processerna i samband med 



 

 

7 

 

upplevelserna, spelar de en viktig roll i rehabiliteringsteamet. En ökad kunskap och förståelse 

för såväl symtomen som individens upplevelse av dessa, ökar möjligheten att möta individen 

på bästa möjliga sätt (Perski, 2009). 

 

 



 

 

8 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur patienter med utmattningssyndrom upplever sina 

fysiska besvär.   

 

 

Material och Metod 

Studiedesign 
Utifrån syftet valdes studiedesign i form av en kvalitativ latent innehållsanalys. Designen 

syftar till att öka förståelsen för innehållet i en berättelse rörande en viss fråga eller den 

lingvistiska betydelsen av texten (Skott, 2004). En kvalitativ studie kan i detta fall ses som en 

beskrivning av erfarenheter utifrån informanternas upplevelse av att leva med 

utmattningssyndrom (Friberg, 2006). Denna studie går således ut på att studera självbiografier 

som speglar informanternas egna erfarenheter rörande utmattningssyndrom. Materialet 

bearbetades och analyserades med innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2003). 

 

Studieförfattarna 
Författarna till denna studie är två kvinnliga sjukgymnaststudenter från Luleå Tekniska 

Universitet, Luleå, Sverige. Under kliniska praktikperioder och privat har båda författarna 

kommit i kontakt med individer som haft olika besvär som yttrat sig i samband med 

utmattningssyndrom. Dessa personer har i varierad utsträckning delat med sig av sina tankar 

och upplevelser av att leva med utmattningssyndrom. Utöver det hade författarna inga 

kunskaper om ämnet innan påbörjad studie. 

 

Oberoende granskare 
För att öka tillförlitligheten i studien valde studieförfattarna att ta hjälp av två oberoende 

personer som fick läsa delar av materialet och ta ut meningsenheter utifrån syftet med studien. 

Den ena personen var en kvinnlig pensionär i 70års åldern, som tidigare varit verksam inom 

ett svenskt företag, innefattande arbetsuppgifter med visst personalansvar samt inom 
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kvinnojouren. Den andra en man på 20år, som har arbetat som elevstödjare. Ingen utav de 

oberoende granskarna hade några personlig erfarenhet av aktuellt ämne.  

 

Datainsamling 
Material till studien söktes via Universitetsbiblioteket Luleå, Stats-/kommunbiblioteket Luleå, 

Karolinska Institutets bibliotek i Huddinge samt via nätbokhandeln http://www.adlibris.com . 

Sökningen genomfördes under perioden 2010-09-22 och 2010-10-13 med följande sökord; 

utmattningssyndrom, utbränd, utbrändhet, utbränd + självbiografi och utmattning + 

självbiografi. Sökningen gav totalt 265 träffar.  Det material som inkluderades var 

självbiografier skrivna på svenska utav personer som upplevt utmattningssyndrom. Materialet 

skulle innehålla upplevelser av fysiska besvär. Böckerna kunde vara utformade på olika sätt, 

däribland rena dagboksanteckningar till böcker skildrande en fiktiv person baserad enbart på 

författarens egna upplevelser. Detta gav 73 relevanta träffar (bilaga 1). De böcker som sedan 

exkluderades var de böcker som blandade egna erfarenheter med råd eller som sammanvävde 

egna och andras upplevelser. Därtill också böcker som blandade intervjuer med fiktion och 

diskussion eller rena romaner. Även litteratur som försöker förklarar orsaken eller ge 

tillfriskningsmodeller till utmattningssyndrom exkluderades. Till studien inkluderades sex 

böcker (tabell 1; bilaga 3). 

 

  

Boktitel Författare Utgivnings 

år 

Förlag 

Fallet 

Utbränd – men inte för livet 

Alsterdal Kina (2004) Natur och 

Kultur/Fakta etc. 

En till utbränd 

En verklighetsberättelse om mina 25 

år i vården 

Forsberg 

Svensson, Saida 

(2002) Atremi 

700 dagar av mitt liv: en personlig 

berättelse om utbrändhet 

 

Jacobs Maria (2000) Cordia 

Tabell 1.  Inkluderad litteratur 

 

http://www.adlibris.com/
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Analys av data 
Materialet bearbetades och analyserades (bilaga 2) i form av en latent innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2003). För att se om materialet var relevant för 

studien gjordes först en översiktlig läsning utav båda författarna. Därefter lästes böckerna 

ingående samtidigt som författarna gjorde ett första urval av meningar som var relevanta för 

syftet. Vid efterföljande läsning togs meningsbärande enheter ut som sedan kortades ned till 

kondenserade meningsbärande enheter. Dessa identifierades med koder som sammanfattade 

innehållet i meningen. Processen fram till och med kodningen genomförde författarna var för 

sig. De oberoende granskarna ombads läsa utdrag ur delar av materialet och plocka ut 

meningsbärande enheter som ansågs relevanta för syftet. Studieförfattarna kodade de 

oberoende granskarnas meningsenheter och bad om deras åsikt rörande kodningarna. Det 

totala antalet koder uppgick till 519, vilka grupperades in under två teman med tillhörande 

kategorier och underkategorier (tabell 2). Dessa sammanställdes och beskrevs utförligt. Denna 

resultatredovisning skickades till de oberoende granskarna för genomläsning och analys i 

syfte att verifiera innehållet i materialet så det överensstämde med den uppfattning de fick vid 

läsning av analysmaterialet. Studieförfattarna läste återigen igenom analysmaterialet för att 

säkerställa att innehållet i teman och kategorierna var förenligt med budskapen i den 

analyserade litteraturen. 

 

 

 

 

 

 

 

Trött i huvudet 

Dagbokstankar av en utbränd 

 Jossfolk-Furu 

Harriet 

(2009) Söderströms 

Andra sidan väggen 

En berättelse om livsval, drivkraft 

och vägen tillbaka 

von Hofsten 

Helena  

(2003) Uppsala 

publishing house 

Framgångsfällan 

Om osynlig utbrändhet 

Weiss Lars (1998) Bokförlaget  DN.  

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9515226082
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Helena%20von%20Hofsten&fromproduct=true
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Tabell 2. Exempel på analys steg. 

Mening Menings enhet Kod Under-

kategori 

Kategori Tema 

"På måndag kväll blev 
jag plötsligt helt 

"strömlös". Om det var 

en reaktion på helgen 
eller efter att ha busat 

och badat med 

grannpojkarna vet jag 

inte." 

 

Blev plötslig 
helt "strömlös", 

var det en 

reaktion på 
helgen eller 

efter busat och 

badat. 

 

Strömlös efter 
ansträngningar. 

 

Kraftlös Energitill-

gång 

Somatiska 

uttryck 

"Utifrån sett snurrade 

säkert mitt hjul mer än 
många andras - och 

insikten gjorde mig 

också ursinnig över att 
jag inte kunde 

kontrollera mina 

reaktioner." 

 

Utifrån snurrade 

säkert mitt hjul 
mer än andras, 

insikten av att 

inte kontrollera 
mina reaktioner 

gjorde mig 

ursinnig. 

 

Frustrerande 

över bristande 
kontroll 

 

Frustration 

och 

hjälplöshet 

Otillfreds-

ställande 

känslor 

Kognitiva 

Processer 

 

 

Etiska överväganden  
Upplevelser av fysiska och psykiska besvär i samband med utmattningssyndrom kan upplevas 

svåra att tala om/hantera och i vissa fall kan informanten känna sig mer utsatt då detta 

tydliggör problematiken och dess komplexitet ytterligare. En intervju skulle kunna förstärka 

dessa obehag. Detta föranleder att studieförfattarna vände sig till litteraturen och analyserade 

självbiografier där informanterna själva valt att delge sina upplevelser av eventuella fysiska 

och psykiska besvär i samband med att de drabbats av utmattningssyndrom. Informanterna 

har själva skrivit dessa formuleringar i böckerna och godkänt dem för publicering, vilket 

minimerar risken av att informanten skall åsamkas fysisk, psykisk eller integritetsmässigt 

obehag på grund av studieförfattarnas genomläsning och analys.
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Resultat  

Denna studie resulterade i två teman, innehållande fem kategorier med sammanlagt tio 

underkategorier (tabell 3). Dessa teman sammanfattar informanternas olika erfarenheter av 

känslor och upplevelser som de förknippade med sina fysiska symtom. Det första temat 

Somatiska uttryck innehåller följande kategorier; kroppsliga signaler, vilket är beskrivande 

för de kroppsliga signaler informanterna upplever. Energitillgång skildrar den ork och kraft 

som beskrivs i böckerna. Det andra temat är Kognitiva processer som består av kategorierna; 

kontroll vilket syftar till den kroppsliga behärskningen och hur den påverkas hos 

informanterna. Medvetna och omedvetna resonemang, redogör för den kännedom som 

informanterna har rörande sitt tillstånd och hur detta ändras under sjukdomstiden. Den sista 

kategorin är otillfredsställande känslor vilket beskriver känslor som sammanfattar de 

farhågor, den besvikelse och vanmakt som informanterna förknippade med sina besvär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Kategori Underkategori 

 

Somatiska uttryck 

 

Kroppsliga 

signaler 

 

 

Energitillgång 

Kraftlöshet 

Kraft 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitiva processer  

 

Kontroll 
 

Mista 

kontrollen  

Återfå 

kontrollen 

 

Medvetna och 

Omedvetna 

resonemang 

 

Ignorans 

Reflektioner 

Insikt 

 

 

Otillfredsställande 

känslor 

Rädsla 

Oro 

Frustration och 

Hjälplöshet 

Tabell 3. Schematisk resultatöversikt 
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Somatiska uttryck 
Temat beskriver kroppsliga signaler och energitillgångar som yttrar sig på olika sätt för 

informanterna. Hur dessa signaler uppfattades berodde till stor del på i vilken fas av 

sjukdomen informanten befann sig i vid just det specifika tillfället. De somatiska uttrycken 

kunde vara både konkreta och diffusa. När det gällde de konkreta uttrycken kunde 

informanten förklara exakt vad som hände i kroppen, men när det gällde de diffusa uttrycken 

upplevde informanten en allmän och annorlunda känsla. Till detta tema räknades även den 

upplevda orkeslösheten och förlusten av energi, såväl som återfinnandet av energi och ork. 

 

Kroppsliga signaler 

Informanterna hade ofta svårt att beskriva exakt vad det var de upplevde. Vissa beskrev 

sina upplevelser som en känsla av sjukdom, vad detta innebar var olika för varje individ. 

Vissa symtom kunde specificeras till exempelvis en känsla som pulserar eller att kroppen 

fodrar uppmärksamhet. Detta inkluderade även syn-, hörsel- och 

immunförsvarsrubbningar. Smärta är en kroppslig signal som var lättare för dem att 

precisera men svår att återge i form av hur smärtan upplevs. I självbiografierna är ordet 

smärta ej så frekvent, men då det används är det starkt beskrivande så som outhärdligt och 

helvetiskt ont. Smärtan kunde även sammanfogas med andra förnimmelse av symtomen. 

Informanterna upplevde fascination över de kroppsliga reaktionerna samtidigt som de 

upplevdes skrämmande och som en fiende.  

 

(Tinnitus) – ”Ett rart namn på en riktig värsting. Under de första månaderna gav han 

mig ett mindre helvete med sina ihållande, gälla skrin som hela tiden ökade i tonläge 

och styrka. Skulle jag behöva leva med det här oväsendet för alltid? Det orsakade 

stress, men faktum är att det samtidigt verkar vara orsakat av stress.” 

 

Energitillgång 

 Denna kategori innefattar och summerar upplevelser av en kraftlöshet och trötthet som 

symboliseras av att inte orka eller inneha tillräckligt med energi, vilket minskar den 

fysiska kapaciteten. Tröttheten upplevdes ofta som märklig och frekvent återkommande. 

Förnyad energi upplevde sig informanterna besitta när de tillfrisknade, vilket också 

uppgavs förhöja den fysiska prestationsförmågan och ledde till ett förnyat hopp och ökad 

livslust. 
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2.1 Kraftlöshet  

Vanligt förekommande hos informanterna var en upplevelse av trött- och 

orkeslöshet. Tröttheten kan avspegla sig som exempelvis en tyngd i huvudet, 

darrighet, känslan av att inte orka fokusera på omgivningen eller uppgifter runt 

omkring sig. Tröttheten kan upplevas som plötslig, märklig och ofta återkommande. 

Hela kroppen kan upplevas tung och ge en känsla av att musklerna är så trötta att de 

inte orkar hålla kroppen upprätt. Den fysiska kapaciteten som tidigare fanns är inte 

längre kvar. Vanligt förekommande är också att behovet av vila är mycket stort. 

Upplevelsen av att kroppen skriker och vill ha vila efter minsta ansträngning.  

 

”Jag försökte i dag och gick ner på stan. Men jag var helt slut när jag kom fram. 

Satte mig på biblioteket en stund och läste, innan jag orkade gå hem igen.” 

 

Upplevelsen av kraftlöshet ger i sig en slags uppgivenhet över att inte kunna 

behärska eller hushålla med den energi som individen tycker sig ha men som inte 

ger sig till känna. Att sakna kraft genererade en känsla av att aldrig bli frisk enligt 

vissa informanter. Orkeslösheten gjorde att vissa informanter ej förmådde ta sig 

förbi vissa svårigheter. Den fysiska utmattningen medförde svårigheter i att utföra 

vardagliga aktiviteter. Upplevelsen av fruktansvärd orkeslöshet och svaghet gav en 

känsla av att vara strömlös, utsliten och i obalans. En upplevelse av att aldrig ha 

mått sämre, vilket föranleder en önskan om att befinna sig i en oanvänd kropp. 

 

”Men varje gång jag reste mig och gick kändes det som om jag gått iland från en 

båt och som att fötterna inte hade kontakt med marken. Kroppen tyngdes av 

kraftlösheten och lederna värkte." 

 

Denna underkategori beskriver även en upplevelse av att känna sig oföretagsam och 

slö. En omedveten ovilja att ta sig för saker, som manifesteras i form av fysisk 

tyngd, tomhet och orkeslöshet. Denna upplevelse beskrivs också som en känsla av 

att vara otillräcklig. Informanterna beskrev att de kände sig likgiltiga och hängiga 

samt att de inte fann någon vilja, drivkraft eller inspiration att göra det som tidigare 

var roligt.  
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2.2 Kraft  

Upplevelsen av att det finns kraft i kroppen gör att livslusten ökar. En ingivelse av 

hopp upplever informanterna i takt med att deras energi ökar. Att klara av 

vardagssysslor bidrog till tillfredsställelse hos vissa av informanterna. Ökad kraft 

kan tyda på en förbättring utav sjukdomsbilden vilket hos vissa ger en förhoppning 

om framtiden.  

 

”Den första dagen kände jag en enorm tillfredsställelse över att ha uträttat något 

utanför hemmet. Att ha varit en ”normal” människa som kommer hem från dagens 

don. Skrämmande.” 

 

 

Kognitiva processer 
Detta tema innefattar kategorierna kontroll, medvetna och omedvetna resonemang och 

otillfredsställande känslor samt dess underkategorier. Det vill säga de kognitiva processer 

som pågår i samband med eller till följd av de fysiska besvären. Temat belyser de 

tankeprocesser som pågår hos informanterna under deras sjukdomstid och hur dessa synsätt 

påverkas av att sjukdomsbilden ändrar karaktär. Sammanfattningsvis omfattar detta tema en 

upplevelse av att förlora kontrollen över sig själv och den rädsla, oro och frustration detta 

innebär. Det visar också på de olika stadier av vetskap och erkännande av sitt tillstånd som 

informanterna upplever och hur detta tillsammans med återtagandet av kontrollen varierar 

under sjukdomsförloppet.  

 

Kontroll 

Kategorin kontroll beskriver individernas upplevelse av bristande kontroll, så väl som 

återtagande av kontroll över den egna kroppen. Underkategorin 3.1 Mista kontrollen 

beskriver till stora delar vad informanterna upplever innan de kommit till insikt om sin 

sjukdom och vad denna innebär. Återfå kontrollen (3.2) sammanfattar upplevelsen av att 

åter ta kontroll över sitt liv, uppdelat i små portioner, vilket till största delen inträffade i 

samband med ökad förståelse för sitt eget tillstånd.   
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3.1 Mista kontrollen 

Upplevelsen av att kroppen reagerar okontrollerbart, att inte vara i balans, det vill 

säga kroppen lyssnar inte på de uppmaningar informanten ger den. Kroppen visar 

att den inte orkar utan säger ifrån och svara med ovanliga reaktioner som 

informanterna inte känner igen. Detta föranleder också att informanterna stundom 

inte känner sig fullt närvarande, utan mer som åskådare till den egna kroppens 

handlingar. 

  

Under sjukdomsperioden avlöste det ena symtomet det andra. Symtomens 

frammarsch överrumplade i många fall informanterna då de visat sig med mycket 

smärta och uppkom väldigt plötsligt. De nya symtomen ansågs vara oförutsägbara 

och kroppen reagerar annorlunda än vad informanterna var vana vid. Detta innebar 

i många fall en känsla av förlust av egna förmågor, att kroppen inte bär dem och en 

ständig kamp mot orkeslösheten. 

 

"Ibland, när tillståndet tog kontrollen, kändes det just som ett överfall bakifrån. Jag 

kunde se det hända, men kokade av så mycket känslor att jag var oförmögen att 

fungera rationellt." 

 

Några av informanterna beskriver sig som en splittrad skärva som ska kunna göra 

många olika saker samtidigt men kroppen klara inte det och säger ifrån. Då 

upplevde de att de blev handfallna inför kroppens reaktioner vilket kunde bidra till 

upplevelsen av förlorad kontroll och var således inte kapabla att ta hand om sig 

själva. Känslan förstärkte längtan av att återfå kontroll och längtan efter att må 

bättre. 

  

3.2 Återfå kontroll 

När informanterna började bli medvetna om sitt utmattningstillstånd, upplevde de 

att de kunde börja återta kontrollen, vilket blev befriande även om det kunde 

komma bakslag. Detta återtagande av kontroll var inget som skedde över en dag 

utan tog lång tid och genomfördes med små steg. Det innefattade försök till att 

dämpa eller kontrollera besvären, för att i ett senare skede bibehålla kontrollen. De 

kunde känna igen sjukdomssymtomen tidigare, vilket gjorde det lättare att 
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kontrollera och övervinna besvären. Detta gav positiva känslor av att återigen klara 

av saker och ting som de tidigare ansåg vara vardagssysslor. 

  

I några fall innebar kontrolltagandet mer fysiskt betingade strategier för att minska 

symtomen och återfå kontrollen över kroppen, exempelvis att hålla sig fast när 

yrseln blev kraftig, eller att fly in i sömn när huvudet dunkade. De fysiska 

symtomen dämpas genom medvetet eller omedvetet kontrollåtertagande.  

  

 "Jag vet inte hur länge jag satt där innan en märklig känsla tog kommandot över 

kroppen. Den var fysisk och mental på samma gång. Det var som om hela mitt 

medvetande föll rakt igenom kroppen, från bröst höjd och ned till fötterna, som om 

tyngder lossnat och nu nitade fötterna i badkaret."  

  

Att återta kontrollen beskrivs tidskrävande och tålamodsprövande. Det ses som en 

otroligt nyttig och frustrerande erfarenhet av att försöka klara det som de upplevde 

som självklarheter tidigare. Kontrollåtertagandet innebar ändrade mönster och 

vanor för informanterna. 

  

"Dagarna fylldes av tålamodigt utdragna kamper för att klara av det självklara och 

det var frustrerande och oerhört nyttigt."  

 

Medvetna och omedvetna resonemang 

Denna kategori beskriver den kunskapsbrist och ignorans som informanterna upplever 

innan och under sin sjukdomstid, men även den insikt som de förfogar över vid 

tillfrisknandet och de reflektioner de har under sjukdomsperioden. Insikten ökade 

successivt i takt med att ignoransen långsamt minskade och tack vare de resonerande 

tankarna. 

  

4.1 Ignorans 

Underkategorin vill förmedla en känsla av okunskap som grundades på att individen 

ej kunde eller ville tyda de signaler som kroppen sände ut. Denna känsla beskrevs 

dels som ren okunskap, men även en medveten ignorans för att slippa reflektera 

över sin situation och dess möjliga orsaker. Upplevelsen av att vara stressad kunde 
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ibland ignoreras så hårt att den helt uteblev från medvetandet, men fanns där rent 

kroppsligt. Förnekelse är en strategi som också kan härledas till denna 

underkategori. Det sjukdomstillstånd som informanterna befann sig i uppfattades 

som ett normaltillstånd då de inte längre kunde se sina begränsningar. Detta 

försvårade också för individen att kunna se samband och helhet i sin situation. De 

upplevde att alla andra befann sig på samma nivå gällande arbetsbelastning och 

stress. Detta ökade oförståendet och misströstandet till hur kroppen reagerade samt 

innebörden av hur lång tid konvalescensen skulle komma att ta. De insåg inte sitt 

eget destruktiva beteende. Försök till att rationalisera sig fram till orsaken till de 

fysiska problemen med hjälp av konkreta bevis, upplevdes som en viktig 

komponent för informanterna. Vissa individer hade svårt att se vidden av hela 

symtombilden, varvid de upplevde att de mådde bra då enstaka symtom minskat.  

 

”Under några år trodde jag att det var symptom på att jag höll på att få en infarkt, 

men eftersom jag inte fick det vande jag mig vid den där enerverande pumpen och 

utgick ifrån att den bara betedde sig annorlunda än andra.” 

  

 

4.2   Reflexioner 

Beskriver hur informanterna söker förklaring till symtom och/eller sin situation. Här 

finns såväl tankar om det förflutna som inför framtiden. Symtomen ockuperade 

informanternas medvetande, vilka de försökte hitta logiska orsaker och förklaringar 

till. Då det finns en önskan om rekreation ökade informanternas grubblerier om vad 

som är normalt, och sambanden mellan symtom och tanke.  

 

”Den första tanken var att det ändå var något rejält fysiskt fel någonstans, trots 

undersökningen på lasarettet i Arboga och trots att doktor Benno klämt på mig på 

Sofiahälsan. De hade förstås missat nått – en tumör i nacken, nått sorts virus, nått 

elände i lever, mjälte eller njurar, det fanns ju all möjlig bråte där inne i kroppen 

som kunde gå sönder!” 
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4.3 Insikt 

Underkategorin innefattar insikt i såväl positiv som negativ bemärkelse. Den 

bristande insikten förändrades successivt i en positiv riktning hos informanterna 

under sjukdomsförloppet. Till en början upplevde de ofta att symtomen var normala 

och insåg inte att de krav de ställer på sig själva var väldigt höga. Detta ledde till 

acceptanssvårigheter till de egna tillkortakommandena. 

 

”Varken kroppen eller tanken lydde. Kroppen sände hela tiden ut signaler om att 

jag mådde skit, men eftersom inga värden var fel, så borde jag rimligen kunna 

bestämma mig för att jag inte var sjuk.” 

 

Informanternas insikt och vetskap ökade i takt med att uppmärksamheten på deras 

symtom skärptes. Den ökade förståelsen och sjukdomsinblicken gav en ökad insikt 

om att inte de inte inbillade sig, utan att symtomen fanns på riktigt. Dock gav det 

några av informanterna en känsla av att få skylla sig själv för att de hamnat i denna 

situation.  

 

”Men jag kände mig yr ett antal gånger. Det har jag gjort ofta under de två senaste 

veckorna. Jobbet tog bara fyra timmar. Men jag kände mig rätt slut efteråt. Börjar 

förstå att det är så här livet kommer att vara framöver. Jag kommer att ”straffas” 

så fort jag tar i för hårt.” 

 

Med den förnyade insikten om orsaken till symtomen ökade igenkännandet av 

symtomen samtidigt som obehaget av att gamla mönster intensifierades. 

Informanterna upplevde att de såg sina begränsningar tydligare vid en stegrad 

förståelse av sina problem. Den ökade insikten underlättade tillfrisknandet då 

informanterna successivt började acceptera att problemen var verkliga. Dock sågs 

en fortsatt ambivalens i informanternas insikt om tillståndets innebörd, även om de 

till viss del var beredda på bakslag, under hela sjukdomsförloppet. När insikten över 

sjukdomstillståndet hade blivit förhållandevis hög kunde symtomstegringen 

urskiljas och visa sig mer framträdande i olika situationer. Upplevelsen av 

kvarstående symtom fanns då vetskapen om att delar av symtomen ligger vilande 

kvar i kroppen. Insikten om att värdesätta tillvaron och njuta av känslan av frihet 

ökade hos informanterna efter sjukdomsförloppet.  
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”Jag kan fortfarande bara jobba ett par timmar om dagen innan jag havererar, så 

det är timmar jag inte vill slösa bort.” 

 

Otillfredsställande känslor 

Denna kategori sammanfattar informanternas upplevelse av rädsla, oro, frustration, och 

andra känslor förknippade med ängslan och hjälplöshet som de associerade till sina 

fysiska problem. Rädslor de tidigare inte vetat att de haft och som de sammankopplade 

med symtomet i sig, samt innebörden av de fysiska problemen i förhållande till de 

begränsningar detta kunde innebära. Här inkluderas även rädslan av att inte kunna 

behärska den egna kroppen och dess reaktioner. Oro för progression av symtomen och 

därtill även oro för att inte veta hur kroppen skulle komma att reagera härnäst utan 

möjlighet att se och tyda sammanhanget i dessa reaktioner.  

 

5.1Rädsla 

I denna underkategori beskrivs informanternas upplevelse av rädsla till följd och på 

grund av sina fysiska besvär. Rädslor som var gastkramande och som de inte 

tidigare visste att de hade frilades. Denna underkategori innefattar rädsla för 

symtomens betydelse och innebörd då informanterna inte såg orsaken eller kände att 

de kunde behärska situationen. Informanterna upplevde olika sorters rädslor, 

däribland rädsla för progression av symtomen, som även gav panikkänslor hos vissa 

av individerna. Informanternas rädslor bestod bland annat i att andra i deras 

omgivning skulle se att de mådde dåligt, att de uppfattades som svaga och inte 

klarade av att ta hand om sig själva samt att de inte klarade av de egna kraven. 

Dessutom fanns det en rädsla för den egna svagheten utifrån de fysiska 

nedsättningarna och även rädsla för att mista kontrollen över den egna kroppen och 

det egna livet.  När informanterna upplevde att de mådde bättre inneslöts de av en 

ny rädsla. Rädslan för återfall, att återigen tappa greppet om sig själv och att inte 

veta hur kroppen kommer att reagera. Rädsla för att inte klara av att tyda kroppens 

signaler och att inte veta hur mycket kroppen förmår.  

 

”Jag stod på balkongen och drog efter luft och var osäker på om jag vågade lägga 

mig. När jag ändå gjorde det, somnade jag snabbt men vaknade efter någon timme, 
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stirrade ut i mörkret och kände hur rädslan grep mig igen, kramade bröstkorgen, 

fick benen att somna, sängen att gunga och bilderna att växa inuti en hjärna där 

adrenalinet och endorfiner tycktes löpa amok.” 

  

5.2 Oro 

Här beskrivs oron som skildras i böckerna. Denna underkategori är av en mildare 

och mer grubblande karaktär än underkategorin Rädsla (5.1).  Oro över hur 

kroppen reagerar, det vill säga över kroppens respons utan möjlighet att se 

sammanhanget till varför den reagerar på följande sätt. Ovisshet och 

ångestskapande känslor angav informanterna att deras fysiska symtom gav.  

  

"Ångesten över andnöden sköljer genom mig." 

  

De upplevde också oro och ångest över hur de skulle klara av att leva sina liv med 

alla krav, så väl de egna som andras, men även de krav informanten själv trodde att 

andra hade på honom/henne.  

  

Informanterna upplevde en kroppslig oro när de försökte att inte hålla det höga 

tempot som de var vana vid. Kroppen upplevs inte orka hålla det tempot men kunde 

inte heller varva ned när den ombads göra det, vilket gjorde att kroppen blev orolig 

och upplevdes som rastlös. 

  

"Äta praliner och vila, vilket alla på kontoret sagt åt mig att göra. Det är inte helt 

lätt. Kroppen är orolig."  

 

5.3 Frustration och hjälplöshet 

Denna underkategori innehåller de upplevelser som symboliserar missnöje och 

hjälplöshet. Informanterna uppgav att de kände frustration över hela sin situation, 

över sina faktiska symtom, såväl som över den bristande kontroll de upplevde sig 

ha över sin kropp samt frustration över hur kroppen reagerade.   

  

"Jag kan inte sova det värker i min kropp det är ett helvete jag blir så trött jag bara 

tvinnar och gnor timma på timma jag fattar inte varför man ska ligga så här." 
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 I samband med sina kroppsliga besvär uppgav några av informanterna att de bara 

vill bort och inte vara en del av sin kropp. Att de fysiska tillkortakommandena gav 

en upplevelse av skam, förtvivlan och frustration. Skam och självförakt över att de 

inte klarade de krav de ställt på sig själva, som om deras kropp svek dem. Detta 

genererade även förtvivlan och besvikelse över att inte ha makt över sin egen 

kropp. En känsla av handlingsförlamning såväl som en känsla av att allt rasar 

samman skapade frustration och vredesmod. Att kroppen ena dagen reagerade på 

ett sätt och nästa dag på ett annat, samt att informanterna med jämna mellanrum 

upplevde bakslag under rehabiliteringen, skapade känslor av att pendla mellan hopp 

och förtvivlan. 

 

"Förtvivlan och vrede. Förtvivlan över att jag så tydligt kunde se tecknen och 

känna signalerna: spänningen i nacken, yrseln när jag sopade rent framför dörren, 

händerna som darrade när jag tog i tandborsten. Vreden över att jag inte kunde 

styra min kropp, att den inte kunde tämjas, att den inte kunde förstå att den nu var 

tid för vila, avkoppling och glädje." 

 

Uppgivenhet och nedstämdhet upplevdes till följd av att det var svårt att hitta 

orsaken till problemen men även till hur genomförandet och återgången skulle ske, 

samt hur lång tid detta skulle ta. Obehagskänslor framkom i vissa fall då 

informanterna påbörjat sin återhämtning och började känna igen sina gamla 

mönster.  

 

”L jobbade hemma på förmiddagen, var stressad. Jag smittades av hans stress och 

började skriva listor över allt som jag måste tänka på och komma ihåg. Det kändes 

obehagligt och hela min kropp reagerade. Jag tror jag kände igen vårt gamla 

mönster." 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Som metod valdes innehållsanalys då författarna ansåg det som en gynnsam metod utifrån 

studiens syfte. Detta för att få mer ingående förståelse för de upplevelser som informanterna 

beskrev i samband med sina fysiska besvär vid utmattningssyndrom. Analysmaterialet 

baserades på böcker där informanterna skildrar sin version av att leva med 

utmattningssyndrom. Då informanterna själva har skrivit dessa böcker och publicerat dem, har 

de valt att delge delar av sina upplevelser. Det bör således ej negligeras att informationen kan 

ha reviderats och anpassats av publicistiska skäl. Dock anser studieförfattarna att den 

potentiella risken är minimal då författarna till dessa självbiografier velat dela med sig av sina 

erfarenheter och uppger att de i många fall vill hjälpa andra från att hamna i samma situation.  

 

Bearbetning och analys av dessa böcker har skett utifrån Graneheim och Lundmans mall 

(2003).  Mallens stringens har följts efter bästa förmåga. Studieförfattarna ansåg att denna 

mall passade deras arbetssätt bättre då den innehåller färre steg än Burnard (1991). Ur 

studieförfattarnas syn ansågs dessa steg ej vara nödvändiga för en ökad tillförlitlighet utifrån 

denna studies omfattning. Analysmaterialet har tolkats av studieförfattarna utifrån deras 

tidigare livserfarenheter och tankar vilket möjliggör att resultatet kan ha blivit missvisande 

utifrån vad författarna till självbiografierna haft för avsikt att framhäva. Dock valde 

författarna till studien att minimera dessa risker genom att granska och koda analysmaterialet 

var för sig för att få ett så opåverkat utgångsmaterial som möjligt. För att ytterligare öka 

tillförlitligheten av analysmaterialet valde studieförfattarna att utöver Graneheim och 

Lundmans mall (2003) ta hjälp av oberoende granskare. Dessa personer ombads tolka delar av 

analysmaterialet, samt att de i ett senare skede fick bedöma studiens resultat utifrån sina egna 

tidigare tolkningar. Då de oberoende granskarnas tolkning, med sina respektive erfarenheter, 

överensstämde med författarnas tolkningar och resultat betraktas detta som ett mått på ökad 

trovärdighet av studiens resultat.  

 

Gällande de oberoende granskarna ses både för- och nackdelar med att det var personer som 

ej är insatta i studiens ämne. En insatt person hade med större sannolikhet lättare tolkat det 

latenta budskapet i texterna rörande syftet i denna studie. De oberoende granskarna som 

användes i studien var av olika ålder och kön samt utgick från sina livserfarenheter vid 
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tolkningen av analysmaterialet. Dessa skillnader gör att studiematerialet lättare kan 

representera gemene mans tankar kring denna studie och dess resultat.  

 

Att kategorisera analysmaterialet med fokus på de fysiska symtomen har stundtals varit svårt 

då de fysiska och psykiska besvären är starkt beroende, påverkbara och orsakande av 

varandra. Utifrån Roxendals (1987) perspektiv om kroppskännedom anser författarna att det 

är viktigt att se hela personen. I detta avseende är det dock av stor vikt att fokusera på 

aspekten fysiska besvär, vilka även speglar många av de psykiska påfrestningarna. Ytterligare 

genomläsning av analysmaterialet hade kunnat framhäva saker som studieförfattarna tidigare 

inte uppfattat, dock finns risk att det skulle kunna lett till allt för djupgående analyser med 

ökad risk för ett förlorat fokus på syftet.  

 

Böckerna var utformade på olika sätt vilket ökade utmaningen i att finna meningsbärande 

enheter som beskrev upplevelser av de fysiska symtomen. Då såväl språk, 

meningsuppbyggnad och latenta budskap varierade i tydlighet mellan de olika böckerna, 

försvårades den totala tolkningen av självbiografierna. Vissa böcker var mer konkret skrivna 

medan andra var mer otydliga och svårtolkade. Studieförfattarna ansåg att risken för 

feltolkning minimerades då tolkning av självbiografierna genomfördes var för sig av såväl 

studieförfattare som oberoende granskare. Dessa tolkningar, i form av koder, jämfördes och 

diskuterades för att se att de var likvärdiga. Det bör dock noteras att fem av de sex studerade 

böckerna var skrivna av kvinnor vilket kan ha vridit resultatet och visat på de upplevelser som 

kvinnor beskriver, dock sågs dessa upplevelser lika framträdande i den sjätte boken som var 

skriven av en man. Detta föranleder att ingen skillnad mellan könen kunde ses i denna studie. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur patienter med utmattningssyndrom upplever sina 

fysiska besvär. Studieförfattarna fann stor komplexitet i informanternas olika upplevelser 

vilket ökade svårigheterna i att kategorisera dessa. Upplevelserna uppfattades bli mer eller 

mindre framträdande i olika delar av sjukdomsförloppet. Studieförfattarna såg tendenser till 

att dessa sammanföll med vad Währborg (2009) beskriver som framträdande inom 

sjukdomsförloppets tre faser. Det var ej tydligt när dessa faser framträdde i förhållande till 

den enskilda upplevelsen och således valde studieförfattarna att inte göra en djupare analys av 

detta i denna studie, utan har fokuserat på att dessa upplevelser är närvarande någon gång 

under sjukdomsförloppet.  

 

Inom temat somatiska uttryck (tabell 3) uppfattade studieförfattarna att informanterna vid 

många tillfällen hade svårigheter med att tolka och specificera sina kroppsliga signaler. Det 

var många gånger lättare för informanterna att uttrycka att de kände sig sjuka. Då de väl 

beskrev var de hade besvär var det med stor kraft och med stora variationer, från såväl 

huvudvärk till smärta i magen. Denna sjukdomskänsla genererade många kognitiva processer 

som informanterna gav uttryck för i sina självbiografier. Studieförfattarna anser att 

informanternas beskrivningar av variationer av besvär är naturligt förekommande, då de är 

enskilda individer som reagerar olika på olika stressorer. 

 

 Kategorin energitillgång har studieförfattarna valt att dela upp i två underkategorier då de 

återspeglar två olika energitillstånd, där det ena i studieförfattarnas mening var mer frekvent 

återkommande i samband med återhämtningsfasen. Denna återhämtningsfas symboliseras av 

att kraft återförs successivt under, vad studieförfattarna tolkar som, en längre tid. Dock anses 

informanternas upplevelse av brist på energi och kraft vara ett av de främsta och mest 

frekvent återkommande inslagen i studieförfattarnas tolkning av dessa självbiografier. Denna 

tolkning överensstämmer väl med Socialstyrelsens (2010) definition rörande syndromet. Dock 

har informanterna svårigheter i att se orsak och sammanhang till sin kraftlöshet. De kan inse 

att de har mycket att göra men uppger själva att det inte räcker som orsak då 

arbetsbelastningen, enligt dem själva, är jämförbar med sin omgivnings. Kraftlösheten 

uppfattas leda till att informanterna känner sig fast i sin situation och inte kan kontrollera 

situationen eller den egna kroppen utan befinner sig i en ond cirkel som de måste ha hjälp att 

ta sig ur, vilket även ses i Ekstedt och Fagerberg (2003). 
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Inom temat kognitiva processer (tabell 3) tolkas upplevelsen av bristande kontroll som en 

påfrestande och obehaglig upplevelse för informanterna. Denna brist på kontroll ansågs 

medföra andra emotioner, så som upplevelser av hjälplöshet och frustration. Studieförfattarna 

tolkade att den bristande kontrollen i ett helhetsperspektiv varade så länge de egentliga 

problemen ignorerades eller inte förstods och där med inte kunde bearbetas. Informanterna 

ansågs även uppleva bristande kontroll i enstaka situationer. Studieförfattarna upplever att det 

är av stor vikt, för såväl den enskilde individen som för vårdgivare, att lära sig identifiera 

denna typ av upplevelse för att kunna bidra och assistera patienter/individer till att återfå 

kontroll. Detta kunde även skönjas av Fjellman-Wiklund et al.s (2010) resultat.   

 

Återtagandet av kontroll uppfattade studieförfattarna att informanterna tog i takt med ökad 

sjukdomsinsikt och förståelse för orsakerna till dessa besvär. Genom att använda de referenser 

som skapades i samband med utmattningssyndromet lärde sig informanterna att tyda och 

känna igen gamla mönster. Dessa kroppserfarenheter kunde inte tydas vid det första tillfället 

beroende på att erfarenheterna bildades i samband med och på grund av de nya 

omständigheterna (Roxendal, 1987). 

  

I början av sitt utmattningstillstånd ignorerade och undvek informanterna att se eller förstå 

sina besvär. I vissa fall, utifrån studieförfattarnas perspektiv, bottnade detta i att informanterna 

inte hade tid att känna efter eller se dessa besvär då kraven från dem själva, deras arbete och 

indirekt samhället inte tillät detta, vilket även Eriksson, Karlström, Jonsson och Tham (2010) 

belyst. I självbiografierna uppfattades informanterna påbörja sina orsaksfunderingar i 

samband med att de inte medvetet eller omedvetet längre kunde ignorera sina fysiska besvär. 

Perski (2009) beskriver att denna period kräver mycket kraft och pågår under en längre tid, 

vilket är en uppfattning studieförfattarna delar. Denna process pågick sida vid sida med att en 

ökad insikt infann sig. Denna period anses av studieförfattarna vara en tid då behovet av 

vägledning och hjälp till förståelse av besvären är stort och kan bistås av olika professioner 

som samarbetar inom vården. Van der Klink, Blonk, Schene och van Dijk (2001) uppger att 

ett multiprofessionellt rehabiliteringsteam kan stärka dessa patientgrupper. Den ökade 

insikten kunde även skapa känslor som väckte obehag, men upplevdes som en vändpunkt där 

informanterna hittade nya strategier för att klara av situationen. Dessa strategier ansågs vara 

unika för varje individ då de var anpassade efter de upplevda orsakerna och upplevda 

besvären för just denne individ. Således ansågs det ta olika lång tid att finna dessa strategier, 
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återhämtningen tog olika lång tid beroende på individ. Studieförfattarna anser att dessa tankar 

stärks av Eriksson, Karlström, Jonsson och Thams (2010) resonemang rörande 

individanpassade strategier för återhämtning. Den process där informanternas medvetenhet 

om symtomen ökar tar tid. 

 

Bristande kunskap och rädsla uppfattades som två betydande komponenter i informanternas 

upplevelser av de fysiska besvären. Rädslorna tolkades vara sammankopplade och beroende 

av andra upplevelsekomponenter som de fysiska besvären de facto genererade. Dessa rädslor 

ändrade karaktär när framför allt kunskapen och insikten ökade. Vissa rädslor klingade av i 

samband med att återhämtningen förbättrades, dock upplevdes det som att vissa av dessa 

rädslor kvarstod när informanterna var fullt återhämtade. Studieförfattarna anser att rädsla är 

en viktig känsla att vara medveten om och ha stor förståelse för. Den beskrivs som en 

närvarande aktör som upplevs bidra till ökad stress. Ur detta perspektiv anser studieförfattarna 

att det är av stor vikt att vid möte med denna patientgrupp stödja dem att uttrycka sina känslor 

rörande såväl fysiska som psykiska besvär då de är starkt beroende av varandra.  

 

Informanterna tolkades uppleva en slags rädsla och skam för att deras omgivning skall 

uppfatta dem som svaga. De önskade hellre uppge ett enstaka fysiskt besvär, som problem 

med magen, när de egentligen mådde, som studieförfattarna tolkade det, fysiskt och psykiskt 

dåligt i flera avseenden. Författarna till studien anser att det i denna situation är lättare och 

mer accepterat att ha fysiska besvär än psykosomatiska besvär. Utmattningssyndrom och 

andra stressrelaterade besvär tolkas i denna studie som tabubelagt, vilket stärks av WHO 

(2003), då det riskerar att påverka den berörda partens sociala status. Exempelvis uppfattades 

en av informanterna hellre erkänna sig ha alkoholbesvär än att vara ”utbränd”.  

 

”Visst har jag kört för hårt och visst blev jag gigantiskt trött, men jag är inte 

utbränd. En sak vi däremot borde diskutera är alkohol.”  

 

 

Resultatet av denna studie kan påvisa en viss riktning i hur individer med utmattningssyndrom 

upplever sina fysiska besvär då samtliga informanter gav uttryck för dessa upplevelser. Dock 

bör det poängteras att detta resultat enbart är specifikt för studieförfattarnas tolkning av 

analysmaterialet i denna studie. Tendenser hur de fysiska besvären har upplevts kan skönjas, 

och bör reflekteras över för att bemöta patienter/individer med en ökad förståelse. 
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Studieförfattarna anser att upplevelseaspekten av de fysiska besvären vid utmattningssyndrom 

bör studeras ytterligare. Det finns behov av fler studier som beskriver upplevelser av att leva 

med utmattningssyndrom. Dessa upplevelser är viktiga för att förstå individen och underlätta 

rehabilitering av utmattningssyndromet. 

 

 

Konklusion 

Denna innehållsanalys resulterade i beskrivningar av såväl somatiska uttryck som kognitiva 

processer tillföljd av de fysiska besvären vid utmattningssyndrom. Upplevelserna innefattade 

bland annat bristande kroppskontroll, frustration och rädslor. Informanternas sjukdomsförlopp 

skilde sig från varandra, men alla upplevde dessa känslor i varierad grad.  
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Studieförfattarna önskar tacka handledare Universitetsadjunkt Tommy Calner för stöttning 

och god handledning. Ett stort tack riktas även till oberoende granskare och korrekturläsare 
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Bilaga 1 

 

Plats för sökning Sökord Antal 

träffar 

Antal 

Relevanta 

träffar 

Inkluderade 

 

 

 

 

 

 

 

Universitetsbiblioteket 

Luleå 

utmattningssyndrom 6 0 0 

utbränd 19 9 2:  
Alsterdal Kina 

(2004)  

Forsberg 

Svensson, 

Saida (2002) 

utbrändhet 147 23 3: 

Weiss Lars 

(1998) 

Forsberg 

Svensson, 

Saida (2002) 
Alsterdal Kina 

(2004) 

utbränd + 

självbiografi 

2 2 2: 

Forsberg 

Svensson, 

Saida (2002) 

Alsterdal Kina 

(2004) 

utmattning + 

självbiografi 

0 0 0 

 

 

 

 

 

Stats-/Kommunbibliotek  

Luleå 

utmattningssyndrom 2 1 0 

utbränd 10 7 1: 

Alsterdal 

Kina 

(2004) 

utbrändhet 21 9 2: 

Weiss Lars 

(1998) 

Jacobs Maria 
(2000) 

utbränd + 

självbiografi 

0 0 0 

utmattning + 

självbiografi 

0 0 0 

 

 

 

 

                Adlibris 

utmattningssyndrom 0 0  0 

utbränd 18 9                         

2: 

 Jossfolk-Furu 

Harriet(2009) 

von Hofsten 

Helena (2003) 

utbrändhet 8 1 0 

utbränd + 

självbiografi 

0 0 0 

Resultat av litteratursökning 

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9515226082
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Helena%20von%20Hofsten&fromproduct=true
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utmattning + 

självbiografi 

0 0 0 

 

 

 

Karolinska Institutets 

bibliotek i Huddinge 

    

utmattningssyndrom 1 0 0 

utbränd 5 2 1: 

Alsterdal Kina 

(2004) 

utbrändhet 26 10 2: 

Jacobs  Maria 

(2000) 

Alsterdal Kina 

(2004) 

utbränd + 

självbiografi 

Genomfördes 

ej 

Genomfördes ej Genomfördes ej 

utmattning + 
självbiografi 

Genomfördes 
ej 

Genomfördes ej Genomfördes ej 
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Bilaga 2. 

 

Processteg: Beskrivning:    

1     Steg 1 till och med 5 genomförde                                   

.      författarna var för sig 

Översikts läsning för att inkludera eller 

exkludera litteratur.  

2 Noggrann genomläsning och urval av 

meningar relevanta för syftet plockades ut. 

3 Vid efterföljande ingående läsning av 

böckerna valdes relevanta meningsbärande 

enheter, eller meningar med latent liggande 

budskap, ut. 

4 Kondensering av meningsbärande enheter.  

5 De kondenserade meningsenheterna ges en 

kod som beskriver meningens budskap. 

6 Oberoende granskare tilldelades 2 böcker 

och ombedes läsa ett utdrag ur dessa. De fick 

i uppgift att ta ut meningsbärande enheter.  

7 Författarna kodar de oberoende granskarnas 

meningsbärande enheter. 

8  Kategorier upprättades i syfte att gruppera in 

kodningarna. 

9 Kategorierna placerades in under olika 

teman, vilka sammanfattade de olika 

kategorierna. 

10 Utförligt beskriva teman och kategorier. 

11 Oberoende granskare ombedes inspektera 

teman och kategorier för att se att deras 

tolkningar av buskapen inte förvrängts. 

12 Författarna till studien läste åter 

analysmaterialet och undersökte om det 

korresponderade med valda teman och 

kategorier. 

 

Innhållsanalys steg för steg inspirerad av Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2003) 
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Bilaga 3. 

 

 

Fallet, utbränd – men inte för livet 

Alsterdal Kina, (2004) Natur och Kultur/Fakta etc. 

Kina Alsterdal berättar om sin totala livsförändring efter att i flertalet år kämpat för att ge sina 

barn en fin uppväxt och klara ekonomin efter att hennes man avlidit. Hon vara duktig och 

effektiv inom såväl arbetet som i hemmet, men glömde en viktig del – sig själv. När stress, 

krav och tidsbrist slutligen tog greppet om henne drabbades hon inte enbart av 

utmattningssyndrom, utan ramlade även i trappan och ådrog sig hjärnblödning och 

skallskador. Härifrån sliter hon med stark vilja för att åter bli självständig och för att försöka 

förstå vad som orsakat henne dessa besvär.  

 

En till utbränd, en verklighetsberättelse om mina 25 år inom vården  

Forsberg Svensson Saida, (2002) Atremi 

Denna självbiografi ger utdrag ur författarens dagboksanteckningar under en period av hennes 

yrkessamma tid inom vården. Saida förmedlar sin bild av hur arbetet inom hemtjänsten och 

sjukvården går till. Hon beskriver sin utbrändhet och sitt arbete, samt hur dessa har påverkat 

varandra.  

 

700 dagar av mitt liv, en personlig berättelse om utbrändhet 

Jacobs Maria, (2000) Cordia 

Genom dagboksanteckningar får läsaren följa Prästen Maria Jacobs in i och igenom hennes 

utbrändhet. Boken utspelar sig under 700 dagar och delar av dessa lyfts fram i boken. Maria 

beskriver sina tankar och rädslor med tyngdpunkt på sitt val av yrke som hon upplevs trivas 

med, men där hennes egna förväntningar på sig själv är höga. 

 

Trött i Huvudet 

 Jossofolk-Furu Harriet, (2009) Söderströms   

Harriet Jossofolk-Furu är journalist i Finska Österbotten. Hon delar med sig av sina 

dagboksanteckningar från det att hon blir sjukskriven på grund av utmattning, och fram till att 

hon återigen jobbar heltid. När hon väl stannade upp började både tankar och känslor att söka 

Inkluderade böcker 
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sig djupare och bredare inom såväl de privata som samhällets outtalade krav. De krav som 

driver människor att hamna i en negativ spiral av ”duktighet”.  

 

Framgångsfällan 

Weiss Lars, (1998) Bokförlaget DN. 

Den kände mediamannan Lars Weiss berättar om sina år som Nyhetschef och Programchef på 

TV4 under mitten av 1990-talet. En tid mitt i karriären där han levde ett ”dubbelliv”, som han 

själv beskriver det i boken. Det ”vanliga”-livet där han jobbade på som tidigare och det 

”andra”-livet där han jobbade med att ta reda på varför han mådde som han mådde, utan att 

någon skulle få reda på hur dålig han egentligen kände sig. Han beskriver sitt tillstånd som 

pågick under sex års tid.  

 

Andra sidan väggen, en berättelse om livsval, drivkrafter och vägen tillbaka 

Von Hofsten Helena, (2003) Uppsala Publishing house 

I denna självbiografi får vi följa Helena von Hofstens berättelse om hur huvudpersonen 

”Lisen” driver sig själv till en gräns där kroppen säger stopp. Trots man och två barn är det 

karriären på IT-företaget som tar nästintill all hennes tid. Hon leder och utvecklar både 

människor och projekt med otrolig drivkraft. Trots denna glädje till sitt jobb vilar en 

underliggande törst att vara duktig och bevisa sin duglighet, men för vem? Priset ”Lisen” får 

betala är högt.  

 


