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Sammanfattning    
Utmattningssyndrom kan vara resultatet av att leva med en långvarig stress utan 
möjlighet till återhämtning. Diagnosen är ett snabbt växande problem, där kvinnor är 
den största patientgruppen. Personer som lever med diagnosen utmattningssyndrom 
lider av fysiska och psykiska symtom som kan ta år av rehabilitering för att bli av med.  
 
Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med utmattningssyndrom. 
 
Metoden som har använts är en kvalitativ metod och har analyserats med Lundman och 
Graneheims (2011) kvalitativa innehållsanalys. I studien används tio självbiografiska 
bloggar som analyseras till ett resultat.  
 
Resultatet visar hur diagnosen utmattningssyndrom påverkar det dagliga livet. 
Insjuknandet innebär en ny upplevelse, fyllt av symtom och ovisshet till varför 
symtomen uppstår. Sjukdomen för med sig en rad olika tillstånd, däribland obotlig 
trötthet, sömnstörningar, yrsel, huvudvärk, ångest, mag- och tarmproblematik och 
minnes och kognitiva störningar. Från att jobba heltid till att bli sjuk och eventuellt 
sjukskriven leder till en förändrad livsvärld. Utmattningssyndrom leder ofta till långa 
sjukskrivningar. Personer som insjuknat behöver stöd och information från 
omgivningen för att möjligöra ett tillfrisknande.  
 
 
Nyckelord: Utmattningssyndrom, stressrelaterad ohälsa, upplevelse, blogg, 
sjukskrivning 
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INLEDNING 
I dagens moderna samhälle är stress ett stort folkhälsoproblem. Den ökade stressen kan 
leda till negativ påverkan på vår hälsa. Den vanligaste diagnosen till sjukskrivning är 
idag akut stressreaktion. Från 2012 till 2014 har dessa sjukfall nästintill fördubblats och 
siffrorna fortsätter att stiga. 
 
Akut stressreaktion kan leda till flera olika sjukdomar. En av dessa sjukdomar är 
utmattningssyndrom, där två tredjedelar av de som söker vård för diagnosen är kvinnor i 
åldrarna 18 till 65.  
  
Under den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdcentral uppmärksammade 
författarna till studien dagligen ett flertal samtal angående sjukskrivningar och symtom 
kopplade till stressrelaterad ohälsa. En stor andel av patienterna led av 
utmattningssyndrom. De beskrev att vardagen blivit för mycket för dem och att de inte 
längre orkade med jobbet och privatlivet. 
 
Stressrelaterad ohälsa är idag ett relevant och växande problem och därför behöver 
denna patientgrupp uppmärksammas. Mer kunskap behövs för att bättre kunna hjälpa 
dessa patienter. Genom en ökad kunskap från patienters upplevelser av 
utmattningssyndrom, kan en bättre förståelse för sjukdomen skapas. Den ökade 
förståelsen kan hjälpa sjuksköterskeprofessionen i vårdandet av patienter med 
utmattningssyndrom. 
                                                                                   
BAKGRUND 

Stress 
 
Människans hälsa och välbefinnande står hand i hand med omgivningen. För att förstå 
hur människan hanterar stress måste en förståelse för kroppens stressystem skapas. 
Under miljontals år har hjärnan hos alla däggdjur utvecklat vissa basala delar, även 
kallat det limbiska systemet. I det limbiska systemet ingår vissa typiska reaktioner, och 
detta system är idag viktiga för våra stressreaktioner. Människans stressreaktioner är 
uråldriga, och samhällets tekniska evolution har gått snabbare än den biologiska. Det 
snabbt växande samhället med högutvecklad teknik och snabbt tempo har gjort att 
människan ständigt utsätts för stresspåslag. De primitiva system som blev till för att 
kunna identifiera och handgripa vid fysiska hot används i dagens samhälle för att klara 
av exempelvis trafik (Jonsdottir & Folkow 2013 se Arnetz & Ekman 2013, ss.15-20). 
 
Människans stresshormonsystem består av två olika komponenter. Det första systemet 
är det autonoma nervsystemet som frisätter katekolaminer så som adrenalin och 
noradrenalin. Det andra systemet innefattar HPA-axeln som utsöndrar kortisol. Dessa 
system är i grunden avsedda för att bli kortvarigt aktiverade vid till exempel hot om 
livet. Stressystemet ska sedan regleras tillbaka till det normala för återhämtning efter att 
det eventuella hotet har blivit eliminerat (Olsson 2013 se Arnetz & Ekman 2013, ss. 81- 
84).  
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Det som händer under en normal aktivering av stresshormonsystemet är att det 
sympatiska nervsystemet och HPA-axeln, även kallat kortisolsystemet aktiveras. Detta 
leder till en förbättrad syretillförsel och en ökning av andningsfrekvensen. 
Hjärtfrekvensen och blodtrycket ökar. Blodkärlen drar ihop sig i organ som för tillfället 
inte anses lika viktiga, och blodet omfördelas då till skelettmusklerna för att lättare 
kunna fly från fara. Koagulationsfaktorer i blodet ökar i en förberedelse för eventuell 
skada. Stresshormonsystemet ökar även energitillförseln till muskler och organ genom 
en ökad nedbrytning av fettsyror och glykogen. Uppmärksamheten och medvetandet 
stärks maximalt. Alla dessa egenskaper är viktiga för att människan ska kunna hantera 
fysiskt och psykiskt stressade situationer. Vid långvarig stress går stresshormonsystemet 
konstant utan tid för återhämtning, vilket i slutändan kan leda till flera olika fysiska och 
psykiska sjukdomar (Sand, Sjaalstad, Haug & Bjålie 2006, ss. 138-139). 
 
Människans fysiologi har inte förändrats i samma hastighet som tekniken.  Dagens 
samhälle är annorlunda och det har utvecklats väldigt snabbt. Samhället är idag ett 
högpresterande och stressat samhälle utan tid och acceptans för återhämtning. Den 
växande tekniken i dagens samhälle har inneburit en ny sorts stress för människan. Idag 
har många människor ofta en mobiltelefon med sig. Den snabbt ökade mängden 
mobiltelefoner har lett till en ständig uppkoppling på sociala medier. Detta resulterar i 
att ständigt kunna vara nätansluten och tillgänglig. En ökad mobilanvändning ökar 
risken för sömn- och depressionsbesvär (Thomee 2012). 
 

Hälsa 
 
Birkler (2007, ss. 79 - 80) skriver om hälsa som ett svårdefinierbart begrepp. En vanlig 
uppfattning är att hälsa är frånvaro av symtom på sjukdom. Vidare kan man fortfarande 
känna hälsa trots sjukdom, om man upplever välbefinnande. Välbefinnandet beskrivs av 
Wiklund (2003, ss. 79 – 81) som ett fenomen där personens subjektiva upplevelser är i 
fokus och där känslan av mening och sammanhang kan avgöra om personen upplever 
hälsa eller inte.  
 
Förförståelsen beskrivs av Birkler (2007, ss.42-46) som förståelsen som kommer före 
den verkliga förståelsen. Förförståelsen är någonting sjuksköterskan ständigt måste 
arbeta emot för att bättre kunna förstå patienten. En viktig målsättning för 
sjuksköterskan är att just förstå patienten, och att förstå dess hälsa efter patientens egna 
upplevelser. Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) skriver om livsvärlden. Livsvärlden 
kan beskrivas som någonting unikt för varje människa, det är världen så som just den 
människan upplever den. För att bättre kunna förstå hälsa och ohälsa hos patienten 
måste sjuksköterskan ha patientens livsvärld som utgångsläge i vårdandet. 
 
Wiklund (2003, ss. 102 - 108) skriver om livslidande och hur denna berör hela 
människans liv och verklighet, och hur lidande ofta uppkommer vid sjukdom. Lidandet 
vid sjukdom kan kallas för ett sjukdomslidande. Vårdlidande är ett lidande som kan 
uppstå i kontakt med till exempel en behandling, eller att vården inte har varit 
tillräckligt tillfredsställande.  
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ICN:s etiska kod för sjuksköterskor innefattar fyra grundläggande riktlinjer för etiskt 
handlande. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2014).  
 
För att vården ska kunna vara vårdande krävs det att sjuksköterskan är öppen för 
patientens livsvärld. Sjuksköterskan behöver vårda utan den egna förförståelsen för att 
inte ett vårdlidande ska uppstå. Patienter kan ofta inte uppleva hälsa vid ett vårdlidande.  
Sjuksköterskans arbetsuppgift är att arbeta utifrån ICN:s etiska kod och samtidigt ge en 
vård anpassad efter patientens livsvärld.  
 

Utmattningssyndrom 
 
Stress under en längre period utan tid för återhämtning ökar risken att drabbas av 
stressrelaterad ohälsa (Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, Rodhe, Wahlberg & Währborg 
2010). 
 
Vid en långvarig stressreaktion ökar aktiviteten i sympatiska nervsystemet samtidigt 
som kortisol fortsätter att stimuleras till utsöndring. Adrenalin, noradrenalin och kortisol 
fortsätter att utsöndras i en konstant hastighet istället för att återställas till en normal 
balans i kroppen för återhämtning. Detta leder till att kroppen till slut tar skada, där 
immunförsvaret försvagas och blodtrycket stiger (Sand, Sjaalstad, Haug & Bjålie 2006, 
s. 141).  
 
Långvarig stress kan leda till störningar i HPA-axeln. Den ökade halten kortisol bidrar 
till en försämrad kognitiv- och minnesfunktion. Det bidrar även till sömnstörningar och 
en rad fysiska sjukdomar, så som metabolt syndrom, hjärt- och kärl sjukdomar och 
diabetes typ 2. Utmattningssyndrom kan komma både plötsligt och smygande och 
innefattar flera psykiska och fysiska symtom. De vanligaste fysiska symtomen är 
förstoppning, magkatarr, hypertoni, hjärtklappning, ljudkänslighet och värk. De 
vanligaste psykiska symtomen är sömnstörningar, ångest, nedstämdhet, minnes – 
koncentrationssvårigheter, energilösthet, utmattning och trötthet som inte går att vila 
bort. Tidigare användes begreppet utbränd för att definiera dessa symtom. Det talas 
även om utmattningsdepression som är en sorts utmattningssyndrom med egentlig 
depression. Det är dock inte alla som blir deprimerade i samband med 
utmattningssyndrom även om det kan förekomma. Numera kopplas och definieras dessa 
symtom till utmattningssyndrom (Larsdotter 2015).  
 
Socialstyrelsen (2003) föreslår kriterier för att lättare kunna diagnostisera 
utmattningssyndrom. Dessa är bland annat, att patienten ska ha fysiska och psykiska 
symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen ska bero på stressorer som 
ska ha förelegat under minst sex månader. Minst fyra symtom ska ha förekommit varje 
dag under en period på två veckor. Dessa symtom är följande:  

1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 
2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 
3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet 
4) Sömnstörning 
5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 
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6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel 
eller ljudkänslighet. 

 
Socialstyrelsen beskriver upplevelsen av att ha insjuknat i utmattningssyndrom. Studien 
är baserad på 32 djupintervjuer av långtidssjukskrivna patienter med 
utmattningssyndrom. Studien beskriver hur patienterna ofta kände skam över 
sjukdomen och hade svårt att acceptera den förändrade livssituationen. Flera patienter 
hade orealistiska mål om en snabb tillfrisknad.  
 
Fortsatt skriver socialstyrelsen hur vården och sjuksköterskan kan vårda patienter med 
utmattningssyndrom utifrån deras sjukdomsbild. Minnes- och kognitiva störningar är 
vanligt förekommande och information måste därför upprepas. Tid för upprepande 
samtal måste prioriteras för att patienten ska känna sig trygg och införstådd i 
situationen.  
 

Sjukskrivning 
 
I dagens moderna samhälle är det viktigt att ha ett bra jobb, en familj och ett socialt liv 
vilket kan bidra till en stress i vardagen. En ytterligare, ökad stress, i form av en 
skilsmässa, ta hand om eventuella barn eller mer ansvar på jobbet kan leda till 
framkallandet av en akut stressreaktion. Den akuta stressreaktionen kan i vissa fall leda 
till utmattningssyndrom (Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, Rodhe, Wahlberg & 
Währborg 2010). 
 
Statistik från försäkringskassan visar att sjukförsäkringen fortsätter att stiga, detta på 
grund av fler och längre sjukskrivningar. Enligt försäkringskassans statistik är stress den 
vanligaste orsaken till sjukskrivning. År 2014 var andelen sjukskrivningar på grund av 
psykisk ohälsa 40 % av alla sjukskrivningar i Sverige, där "akut stressreaktion" var den 
diagnos som var vanligast. Från 2010 har ökningen varit störst bland kvinnor 
(Försäkringskassan 2014).  
 
En anledning till att kvinnor i större utsträckning är drabbade kan bero på att det skiljer 
sig i arbete hos män och kvinnor. Kvinnor utför två tredjedelar av det obetalda 
hemarbetet, som att laga mat, städa och ta hand om barnen. Männen koncentrerar även 
sitt arbete till vardagarna medan kvinnor jobbar jämt fördelat över hela veckan. Detta 
innebär att kvinnor har mindre möjlighet till återhämtning (Molén 2012). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Samhällets ökade mängd stressorer leder till ett överbelastat stressystem som människan 
inte kan hantera. Att leva i dag innebär att kunna prestera och konkurera på jobbet, ha 
en välfungerande familj och ha tid över för ett rikt, socialt liv. 
 
Att leva som kvinna i dagens samhälle innefattar alla dessa punkter men även att kunna 
leva upp till ett omöjligt ideal. Genom sociala mediers ökade influens blir kvinnor 
dagligen utsatta för orimliga krav på hur den perfekta kvinnan ska vara. De ökade 
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kraven på kvinnor samt samhällets snabba utveckling kan vara en av anledningarna till 
att kvinnor dominerar antal sjukskrivningar när det gäller stressrelaterad psykisk ohälsa.  
 
Störningar i kroppens stressystem kan leda till en rad olika fysiska och psykiska 
sjukdomar, däribland utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom blir en allt vanligare 
diagnos och främst hos kvinnor. Diagnosen leder ofta till en sjukskrivning som kan 
pågå under en längre tid. Det tar ofta ta flera år att för den sjukskrivne att komma 
tillbaka till jobbet. Utmattningssyndrom och dess symtom leder ofta till en förändrad 
livsvärld och ett livslidande för de drabbade. Många har innan insjuknandet levt ett 
hektiskt liv, men måste efter insjuknandet ändra sin livsstil vilket för många är svårt att 
acceptera. Denna diagnos är viktig att undersöka för att kunna ge sjuksköterkan en 
möjlighet till bredare kunskap inom området. Författarna vill med denna studie öka 
kunskapen hos sjuksköterskan. Den ökade kunskapen hos sjuksköterskan ger patienten 
en mer trygg och säker vård 
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med utmattningssyndrom. 
 
 
METOD 
Arbetet är en kvalitativ empirisk studie, som grundar sig på en innehållsanalys av 
bloggar.  
 

Urval 
 
Ett urval av tio bloggar gjordes. De inklusionskriterier som använts i datainsamlingen 
var följande: kvinnor, diagnostiserade med utmattningssyndrom och sjukskrivna. De 
bloggar som valdes bort var bloggar som inte uppfyllde inklusionskriterierna. De 
exklutionskriterier som använts var att bloggförfattarna inte fick vara diagnostiserade 
med någon somatisk sjukdom.    
 

Datainsamling 
 
Databasen som användes till datainsamlingen var Google. Sökorden var följande: 
bloggar + utmattningssyndrom. Sökningen gav 42 300 träffar. På grund av den stora 
mängden träffar som hittades togs endast de första tio sidorna i Google med, i 
bearbetningen av materialet. Dessa tio sidor innefattade 100 bloggar, av dessa 100 
bloggar valdes 20 stycken ut för fortsatt bearbetning. Av dessa 20 bloggar valdes tio 
bloggar ut. De tio bloggar som valdes ut var de som bäst beskrev syftet. Materialet som 
valdes ut för vidare analysering innehöll information om kvinnors upplevelser av att 
leva med utmattningssyndrom. 
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Dataanalys 
 
Data samlades in genom bloggar. Materialet granskades utifrån Lundman och 
Graneheims kvalitativa innehållsanalys som beskrivs av Olsson och Sörensen (2011).  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen innebär att författaren granskar och tolkar 
datamaterialet (Granskär & Höglund – Nielsen 2012, s. 187). 
 
Under granskningen av materialet har en induktiv ansats använts. En induktiv ansats 
innebär att material, som är baserade på människors upplevelser tolkas fördomsfritt och 
utan en förutsatt teori (Granskär & Höglund – Nielsen 2012, s. 188).  
 
Materialet som samlades in från bloggarna var narrativt. Författarna till studien delade 
upp antalet bloggar mellan sig och granskade dessa. Bloggarna numrerades från 1 till 10 
och delades därefter upp i två grupper där blogg 1 till 5 utgjorde en grupp och blogg 6-
10 utgjorde den andra gruppen. Författarna delade tillsammans upp de två grupperna 
och började läsa blogginläggen. Materialet granskades från första blogginlägget om 
utmattningssyndrom till det senaste inlägget. Författarna diskuterade sedan materialet 
och det uppdelade materialet granskade sedan ihop för en djupare förståelse. Materialet 
skrevs ut och överstrykningspennor i olika färger användes för att färgkoda och hitta 
kärnan i texten.  
 
Domäner togs ut ur det valda materialet. Granskär och Höglund – Nielsen (2012) 
beskriver domäner som delar av en text som handlar om ett specifikt område. . 
Domänerna granskades och kondenserades till meningsbärande enheter. 
Meningsenheten utgör grunden för analysen och det är under denna process 
meningsenheten kondenseras och abstraheras till koder. Koderna förs ihop till 
kategorier och subkategorier. Se bilaga 1. 
 
Den kvalitativa innehållsanalysen används då bloggar faller inom kategorin ”skrivna 
berättelser” och kan på många sätt liknas vid en intervju (Olsson & Sörensen 2011, s. 
131). 
 
RESULTAT 
Resultatet innefattar tre kategorier samt sex underkategorier. Dessa är följande:  
 
Tabell 1 

 
 

           
    
    

 

Inför insjuknandet Symtom av 
utmattningssyndrom  

Hjälpmedel till att 
kunna hantera tillvaron 
som sjuk 

- Livssituation - Psykiska 
symtom 

- Återhämtning 

- Tidiga tecken - Fysiska symtom - Stöd 
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Inför insjuknande 
 
Insjuknandet innefattar den tid då sjukdomen debuteras. Det vill säga, början på 
sjukdomen och ofta innan en diagnos ställts. Personen som genomgår insjuknandet är 
ännu inte sjuk i sjukdomen.  
 
Livssituation 
 
Med livssituation menas hur bloggförfattarna levde innan insjuknandet. Många av 
bloggförfattarna beskriver sin insats på jobbet som högpresterande med höga krav på 
sig själva och rädsla för misslyckande.  
 
Bloggförfattarna beskrev en känsla av självförakt när de inte hann med allt de förutsatt 
sig att göra, och flera tog på sig mer än vad de orkade. Ett flertal hade som rutin att sova 
två till fyra timmar per natt under en längre period. Många hade uppvaknanden under 
dessa sovtimmar med känslan av att något som behövde göras hade glömts av, andra 
märkte hur mycket mer jobb som hanns med om sömnen minskades. Detta resulterade i 
att ett flertal av bloggförfattarna många nätter slutade att sova helt. 
 

Jag grät varje dag på väg hem från jobbet och sömnen var vid det här laget 
obefintlig. Flera veckor helt utan sömn. ”Det var bara en tidsfråga innan du 
skulle få ett sammanbrott”, sa läkaren när vi träffades första gången. ”Man 
måste sova.” Tidigare hade jag sovit ett par timmar per natt under lång tid 
och vaknat hela tiden med känslan av att jag glömt något viktigt. Till slut 
slutade jag alltså att sova helt.  

 
                                                                                                   (Bloggare 1) 

 
Förutom ett högpresterande jobb är det många som beskriver andra faktorer som också 
bidragit till insjuknandet av utmattningssyndrom. De höga kraven på sig själva stannar 
inte på jobbet utan följer även med in på gymmet, där den perfekta kroppen ofta är 
idealet. Ett flertal beskriver även viljan över att ha full kontroll i hemmet, där alla 
hushållssysslor helst skulle vara gjorda igår.  
 
Förutom alla höga krav i vardagen kan även oförberedda händelser i privatlivet bidra till 
en ökad risk för insjuknande. Oförberedda händelser kan till exempel vara sjukdomar, 
dödsfall och skilsmässor. 
 
Tidiga tecken 
 
Flera av bloggförfattarna skriver att dem har känt av symtomen av deras livsstil under 
en längre tid men aktivt valt att inte lyssna på sina kroppar. Ett flertal sökte vård för 
flera fysiska och psykiska symtom tidigt i sjukdomförloppet. Oftast kunde inget fysiskt 
fel hittas, däremot fick flera recept på antidepressiva läkemedel för sin nedstämdhet. För 
vissa bloggförfattare fanns tecken för utmattningssyndrom redan flera år innan 
diagnosen fastställdes. Resultatet visar på hur insjuknandet kom som en chock och att 
en plötslig krasch inträffade.  
 



 
 

 8 

Tröttheten var så total att jag inte orkade ta mig från duschen till sängen 
utan att lägga mig på golvet i badrummet ett tag först. Gråten var nära hela 
tiden och jag kände mig totalt likgiltig till det som hände runt mig. Jag 
förstod inte vad folk sa. Jag kunde inte följa ett samtal eller en film eller 
läsa en bok. Jag var yr och matt. Och jag ville absolut ingenting. 

 
                                                                                                   (Bloggare 2) 

 
Citatet är taget från en av bloggförfattarna som beskriver sin upplevelse av de första 
tecknen på sjukdom. För flera av bloggförfattarna innebar de tidiga tecknen på 
sjukdomen en stark oro och en känsla av ovisshet. Ovissheten berodde enligt 
bloggförfattarna på att de inte förstod anledningen till symtomen. Under det initiala 
insjuknandet och de tidiga tecknen på sjukdom försökte många av bloggförfattarna leva 
precis som vanligt utan att anpassa sin vardag efter måendet. Flera av bloggförfattarna 
skriver att detta kan vara en anledning till varför kroppen kraschade så hårt, och varför 
återhämtningen tog så lång tid. Under en lång tid levde många av bloggförfattarna i 
förnekelse, de hade varken tiden eller orken till att bli sjuka. För många innebar detta att 
härda ut de tidiga tecknen på sjukdomen tills kroppen till slut inte orkade mer.  
 

Symtom av utmattningssyndrom 
 
Symtom beskriver de tecken som visar på sjukdom. Symtomen kommer när sjukdomen 
brutit ut, det vill säga när personen är sjuk. Sjukdomar kan ha liknande symtom, men 
det finns alltid något eller några symtom som särskiljer dem. Symtomen av 
utmattningssyndrom är svåra att definiera, då många yttrar sig på liknande sätt. Många 
av symtomen av utmattningssyndrom är mycket lika symtomen vid depression och de 
två sjukdomarna kan lätt förväxlas.  
 
Vissa av bloggförfattarna skriver att det initialt var depression läkarna misstänkte när 
symtomen för sjukdomen uppkom. Symtomen som tas upp i resultatet har flera av 
bloggförfattarna gemensamt. Dessa symtom kan delas in i två underkategorier. 
Underkategorierna är psykiska och fysiska symtom.  
 
Psykiska symtom 
 
Resultatet visar på att många av bloggförfattarna lider av obotlig trötthet. Obotlig 
trötthet är ett symtom som enligt bloggförfattarna är fristående från insjuknandets 
sömnstörning. Resultatet visar på att det inte har någon betydelse hur sömnstörningen 
yttrar sig, då den obotliga tröttheten likväl kommer vara ett symtom. Obotlig trötthet 
beskrivs som ett av de svåraste symtomen att behandla. Symtomet trötthet beskrivs i 
bloggarna som en oövervinnerlig trötthet som varken går att vila eller sova bort. 
Tröttheten försvinner aldrig utan är ständigt närvarande.  
 

Jag var obotligt trött och det spelade längre ingen roll hur mycket, lite, 
länge eller kort jag sov. Jag blev aldrig utvilad. 
 
                                                                                         (Bloggare 3) 
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Den obotliga tröttheten beskrivs av vissa som en förlamning, som både är fysisk och 
psykisk. Det beskrivs som att de behöver lära känna sina gränser på nytt för att inte 
överanstränga sig.  
 
Resultatet visar att ett annat vanligt symtom hos bloggförfattarna var ångest. Författarna 
upplevde ångest av olika slag. Ett flertal upplevde en återkommande ångest, där 
ångesten kom med täta mellanrum tidigt i sjukdomsförloppet. Vissa beskrev även en 
upplevelse av prestationsångest och panikångestattacker som ett återkommande 
problem. Ångesten kunde komma när som helst vilket ledde till att några av 
bloggförfattarna hämmades i sin vardag, av rädslan för att ångesten skulle utlösas.  

 
När det var dags att gå iväg till kontoret drabbades jag plötsligt av sådan 
kraftig ångest att jag tappade andan. Plötsligt fanns inte verkligheten. Det 
slog lock för öronen, jag kippade efter luft och grät inombords. 

 
                                                                                                      (Bloggare 4) 

 
Bloggförfattarna skriver om hur tröttheten och ångesten bidrog till vissa minnes- och 
kognitiva störningar. Denna typ av störning är enligt bloggförfattarna vanligt 
förekommande när man drabbats av utmattningssyndrom. Det är också ett av de 
symtomen som beskrivs som ett av de svåraste att hantera och som påverkar vardagen 
mest.  Samtliga bloggförfattare beskriver att dem har drabbats av försämrat minne och 
minnesluckor. Många beskriver en svårighet i att finna ord i en konversation och att 
stavningen av ord har glömts bort. De flesta beskriver ett försämrat minne där de 
glömmer av vad de har sagt och gjort, ibland direkt efter att det har hänt. Den nedsatta 
minnes- och kognitiva funktionen ledde till svårigheter i att kunna läsa böcker, kolla på 
film och följa med i samtal. Svårigheterna med att föra ett samtal ledde till att flera av 
författarna till bloggarna kände en stor ensamhet, och började därför undvika vissa 
sociala sammanhang.  
 

Till slut var det svårt att ens hålla fokus när jag läste mail, och när jag väl 
tagit mig igenom längre texter hade jag glömt vad som stod längre upp. 

 
                                                                                                     (Bloggare 5) 

 
Utmattningssyndrom ledde även till symtom så som yrsel. Författarna skriver att yrsel 
och ostadighet ökar. Bloggförfattarna skriver om att det svartnat framför ögonen när de 
ställt sig upp och hur de börjat vingla när de gått. Illamående och yrsel, skriver 
författarna, har kraftigt ökat sedan insjuknandet. 
 
Fysiska symtom 
 
De fysiska symtomen är de symtom som involverar den fysiska kroppen. Samtliga 
bloggförfattare skriver om sina problem med mag- och tarmkanalen, det kan vara 
förstoppning, diarré och mycket gasbildning. De skriver även om illamående, 
kräkningar och buksmärta. Detta ledde till att flera av författarna till bloggarna gick ned 
i vikt, på grund av mag- och tarmproblematiken. Det beskrevs även att besvär från mag- 
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och tarmkanalen ofta ledde till att de insjuknande upplevde en begränsad vardag, då de 
var tvungna att anpassa sig efter sina besvär. För många av bloggförfattarna var de 
fysiska problemen med magen mycket påfrestande. Symtomen gav upphov till skam 
och flera av bloggförfattarna stannade hemma av rädslan för plötsliga symtom från 
mag- och tarmkanalen.  
 
Smärta i buken är inte den enda smärtan författarna skriver om. Många av 
bloggförfattarna beskriver värk i kroppens muskler och leder samt huvudvärk. Värken 
kom utan att de insjunkande visste varför. Författarna beskriver hur kroppen reagerar på 
stress med värk. Bloggförfattarna skriver att det känns som att nerverna i kroppen gjort 
uppror och signalerar smärta helt utan orsak. 
 
Författarna skriver om huvudvärk som ett av de första symtomen. Huvudvärken är 
beskriven som en värk som kvarstår oavsett hur mycket sömn eller vila författarna får. 
Huvudvärken beskrivs av vissa som konstant och av andra som plötslig och kraftfull. 
Författarna skriver att huvudvärken kommer dagligen och kan utlösas av vad som helst 
till exempel växlande temperaturer, starka dofter, höga ljud och ljus respektive mörker.  
 

Hjälpmedel till att kunna hantera tillvaron som sjuk 
 
Hjälpmedel innebär det som hjälpt bloggförfattarna tillbaka till hälsa och välmående.  
 
Återhämtning 
 
Återhämtning är ett hjälpmedel som är nödvändigt för tillfrisknandet av 
utmattningssyndrom. Återhämtningen kan ske genom en minskad arbetsbelastning och 
ofta ger sjukskrivning möjlighet till återhämtning. Samtliga bloggförfattare har blivit 
sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom.  
 
Flera av bloggförfattarna beskriver sjukskrivningen som en mycket svår och långdragen 
process då de innan jobbat heltid, eller mer. Sjukskrivningen har varit krävande, men 
samtliga bloggförfattare beskriver den som nödvändig för återhämtningsprocessen.  
 
En av bloggförfattarna skriver om hur hon jobbade 12-13 timmar varje dag tills det till 
slut tog stopp och sjukskrivningen var ett faktum. Samtliga av författarna till bloggarna 
har varit sjukskrivna och sjukskrivningarna varierar från ett till tio år. För många av 
bloggförfattarna betydde en sjukskrivning ett misslyckande och en negativt förändrad 
självbild. Från att gå från en heltidstjänst till att bli sjukskriven bidrog till en förändrad 
tillvaro som flera bloggförfattare hade svårt att acceptera.  
 
Det som har hjälpt samtliga bloggförfattare till återhämtning under sjukskrivningen har 
varit att få skriva om sin sjukdomsprocess och vägen till tillfrisknande. Ett flertal 
skriver att bloggandet hjälper dem att sortera sina tankar. Bloggandet ger dem insikt om 
att de inte är ensamma i sin sjukdom då de får gensvar i form av kommentarer av andra 
som genomgår en liknande process.  
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Förutom att skriva är yoga och meditation aktiviteter samtliga författare har gemensamt. 
De beskriver att aktiviteterna har en lugnande effekt som i viss mån hjälper mot 
ångesten. 
 
Vissa av bloggförfattarna skriver om hur sjukskrivningen gjorde det möjligt för dem att 
kunna hitta tiden att skriva och återhämta sig, medan andra utrycker sitt missnöje med 
sjukskrivningen. Missnöjet vissa av bloggförfattarna skriver om beror på känslor av 
ensamhet som sjukskrivningen förde med sig, och känslor av att inte göra någon nytta 
om dagarna. För vissa förde sjukskrivningen med sig en känsla av att vara otillräcklig.  
 
Stöd 
 
En av bloggförfattarna beskriver hur utmattningssyndrom inte enbart drabbar den 
utmattade, utan hela omgivningen. Livssituationen förändras för både den sjuke och 
dess anhöriga. 
 

Det går liksom inte alltid att ”bara ta sig samman” eller ”rycka upp sig” 
med en utmattning. 

 
                                                                                                      (Bloggare 3) 

 
Författarna till bloggarna skriver om hur viktigt det är med stöd och förståelse under 
sjukdomstiden. Stödet från vänner och familj, men också från arbetsgivare och 
vårdgivare. Stödet beskrivs som mycket viktigt för att en tillfrisknad skall kunna bli 
möjlig. Fler av bloggförfattarna skriver att de önskar att de fått bättre stöd från vården. 
De beskriver hur de i sina första möten med vården ofta kände sig förbisedda. Flera av 
bloggförfattarna eftersöker en bättre kontakt och mer information om sitt 
sjukdomstillstånd från vården. I flera av bloggarna beskrivs vården som otillräcklig, och 
ett flertal av bloggförfattarna beskrev önskan om en bättre vård för ett ökat stöd.  
 
Författarna till bloggarna skriver även om hur nödvändigt det är med uppmuntran från 
sina närstående och hur viktigt det är att inte känna sig tvingad till saker. Sjukdomen 
kan yttra sig på olika sätt och det är därför viktigt att lyssna på hur den utmattade 
upplever sin tillvaro. Flera av bloggförfattarna skriver att förståelse för sjukdomen och 
att lyssna på den sjuke är det bästa stödet. Den närståendes förståelse för att 
återhämtningen kan pågå under en längre period bidrar till en känsla av trygghet enligt 
bloggförfattarna.  
 
 
DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
När bloggarna har granskats och analyserats måste mycket vara i åtanke. Bloggarna är 
skrivna och porträtterade så som författarna själva vill, som läsare bör man vara 
uppmärksam och kämpa emot den egna förförståelsen. 
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Förförståelse är den bild forskaren har av det ämnet som skall studeras. Vissa forskare 
menar att författaren skall sätta sin förförståelse inom parantes, medan andra menar att 
detta gör att budskapet riskerar gå förlorat. Ofta är vår tolkning omedveten och kan 
därför inte sättas inom parantes (Granskär & Höglund – Nielsen 2014, ss. 197-198).   
 
Det är lätt att tolka bloggarna utifrån egna tankar, upplevelser och förutfattade meningar 
om diagnosen. Författarna till denna studie är utåt sett mycket lika många av de unga 
kvinnor som skrivit bloggarna som granskats. Detta kan leda till att författarna lättare 
sympatiserar och tolkar bloggarna utefter egna erfarenheter. Genom att bara ta den 
information som bloggförfattarna skriver om och inte förorena materialet genom egna 
tolkningar kan ett trovärdigt resultat bli möjligt. 
 
Texten har ofta inte en given mening utan kan tolkas på flera sätt (Granskär & Höglund 
– Nielsen 2014, ss. 198-199). Det är viktigt att orden inte tas ur sitt sammanhang. Den 
text som finns innan och efter har stor betydelse till sammanhanget och underliggande 
meningar. Uttrycket i texten kan ändras om orden tas ur sitt sammanhang, det kan vara 
svårt att ta ut meningar och fortfarande ha kvar den underliggande tonen i texten.  Under 
insamlingen och bearbetningen av resultatet har värdet i begreppen försökt bevarats så 
som författarna till bloggarna menar. 
 
Författarna till studien har valt att hålla bloggarna anonyma. Detta beslut har tagits på 
grund av att bloggarna är utsatta i studien i form av citat. Bloggarna finns offentligt på 
nätet för alla att läsa men citaten i arbetet kan vara tagna ur sitt sammanhang och därför 
vara ännu mer utelämnande. Författarna till arbetet har inte bett bloggförfattarna om 
tillåtelse att använda bloggarna i arbetet då författarna till bloggarna själva valt att 
publicera innehållet öppet för alla på internet. Bloggförfattarnas namn har hållits 
anonyma vid citat i resultatet. Detta för att skydda författarna till bloggarnas integritet.  
 
När materialet valdes ut exkluderades de bloggar där författarna även var 
diagnostiserade med somatiska sjukdomar. Detta på grund av att resultatet enbart skulle 
reflektera upplevelsen av att leva med utmattningssyndrom, och att symtomen inte 
skulle blandas ihop med andra sjukdomar.  
 
Studien är gjord efter en empirisk kvalitativ metod och materialet är granskat efter 
Lundman och Graneheims kvalitativa innehållsanalys. Författarna till studien hade 
möjligtvis fått ett liknande resultat om en litteraturstudie använts då 
utmattningssyndrom är ett ämne där det forskats och skrivits mycket om. En 
litteraturstudie hade möjligen försvårat undersökningen av kvinnors upplevelser. Den 
empiriska kvalitativa metoden valdes på grund av att själva upplevelsen av 
utmattningssyndrom önskades undersökas.  
 
Trovärdigheten i vetenskapliga artiklar är ofta hög på grund av att de blir vetenskapligt 
granskade, de är peer-reviewed och måste uppfylla vissa kriterier för att kunna bli 
publicerade.  Trovärdigheten i bloggar kan ifrågasättas då en blogg inte behöver vara 
granskad på något sätt innan inlägg publiceras. Det är svårt att jämföra trovärdigheten 
mellan en blogg och en vetenskaplig artikel. En blogg kan mer liknas vid en intervju. 
Genom användning av bloggar fås den ocensurerade upplevelsen av att leva med 
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utmattningssyndrom, eftersom inga mellanhänder är inblandade. Samtidigt är det ingen 
som ifrågasätter eller dubbelkollar att det som författaren till bloggen skriver om 
faktiskt är sant. Även detta kan liknas vid en intervju då man aldrig kan vara säker på att 
det som personen säger är sanningen.  
 
Denna studie hoppas öka kunskapen i vården gällande patienter med 
utmattningssyndrom. Resultatet som framkommer i denna studie är kvinnors verkliga 
upplevelser och hoppas kunna bidra till en ökad förståelse och fortsatta diskussioner 
kring ämnet. Sjuksköterskan kan med hjälp av en ökad förståelse och kunskap se tidiga 
tecken på utmattningssyndrom och påbörja ett förebyggande arbete. 
 

Resultatdiskussion 
 
Utifrån resultatet framkom tre huvudfynd som samtliga bloggförfattare hade 
gemensamt. Dessa huvudfynd var tiden innan insjuknandet, symtom av 
utmattningssyndrom och hjälpmedlen för att kunna hantera tillvaron som sjuk. Nedan 
diskuteras dessa tre huvudgrupper: 
 
Inför insjuknandet  
 
I resultatets första huvudkategori beskrivs bloggförfattarnas tid innan insjuknandet. Det 
bloggförfattarna hade gemensamt var att de levt med stress från jobbet under en längre 
tid. Resultatet visar på hur en stressig arbetsmiljö utan möjlighet till återhämtning kan 
påverka hälsan och välbefinnandet hos de anställda. Resultatet kan liknas vid Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering (2014) som beskriver arbetsmiljöns 
betydelse för utveckling av utmattningssyndrom. De faktorer SBU skriver om är 
bristande stöd på arbetsplatsen och små möjligheter till att kunna förändra sin tillvaro på 
arbetet samt en långvarig negativ stress utan möjlighet till återhämtning. Det SBU 
skriver om kan liknas med resultatet av bloggförfattarnas beskrivning av insjuknandet. I 
resultatet beskriver samtliga bloggförfattare en alltför stressig arbetsplats med för höga 
krav och för lite stöd. Endast en av bloggförfattarna beskriver hur arbetsgivaren erbjöd 
stöd. Stödet erbjöds efter insjuknandet och kunde därför inte förebygga sjukdomen. 
Resterande bloggförfattare fick inte information eller stöd från sina arbetsplatser, vilket 
bidrog till en fortsatt okunskap om sina symtom.  
 
Soderlund och Malterud (2005) beskriver i sin studie, baserad på intervjuer med åtta 
kvinnor diagnostiserade med utmattningssyndrom, anledningar till insjuknandet av 
utmattningssyndrom. Enligt resultatet i studien, upplevde de intervjuade tiden inför 
insjuknandet som ansträngande. De intervjuade kvinnorna beskrev hur den 
arbetsrelaterade stressen i kombination med otillräcklig återhämtning var en bidragande 
faktor till insjuknandet. Vidare beskrivs upplevelsen av en rädsla som grundar sig i 
känslan av att vara otillräcklig. I studiens resultat framgick det att de intervjuade 
kvinnorna upplevde en stark press. Pressen kom, enligt kvinnorna, framförallt från 
omgivning, men även från dem själva.  
 
Om fler arbetsplatser erbjuder information och stöd om utmattningssyndrom, skulle 
symtom kunna upptäckas och förebygga att sjukdomen bryter ut. Om symtomen inte 
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förbyggs och sjukdomen bryter ut är det vanligt att en långvarig sjukskrivning blir 
aktuellt. Resultatet visar att fler faktorer än en stressig arbetsmiljö spelar in inför 
insjuknandet. Sociala medier, kroppsideal, träning och ett socialt liv bidrar till en ökad 
stress och, enligt resultatet, ett påskyndat insjuknande. Sociala medier har ökat de 
senaste årtiondena och det har även fallen insjuknande av utmattningssyndrom, detta 
kan ha en koppling då en ständig uppkoppling på internet och en kontakt med andra 
sker.  
 
Kleinert och Horton (2016) skriver om ohälsa hos unga tonåringar och dess samband till 
en hållbar utveckling. I artikeln beskrivs hur viktigt det är att fånga upp unga tonåringar 
som lider av ohälsa. Författarna till artikeln skriver att ett förebyggande arbete med 
unga tonåringars hälsa kan bidra till en hållbar utveckling.  
 
Resultatet visade att flera av bloggförfattarna kände av tidiga tecken inför insjuknandet 
på sjukdomen. Om dessa tecken tagits på allvar och uppmärksammats av vården skulle 
ett förebyggande arbete kunnat påbörjas. Detta hade kunnat leda till färre insjuknanden 
och kortare sjukskrivningar. På detta sätt hade sjukvården kunnat minska vårdtiderna. 
 
Sjuksköterskan ska arbeta utifrån ICN:s etiska kod. Koden innefattar fyra punkter, varav 
en är att sjuksköterskan ska förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 
 
En reducerad sjukdomstid minskar även lidandet för de drabbade. En ökad mängd 
sjukskrivningar, leder till ökade kostnader för samhället i form av förlorad arbetskraft. 
Ett ökat antal insjuknanden kräver ökade vård- och rehabiliteringskostnader hos 
sjukvården.  
 
Symtom av utmattningssyndrom 
 
Enligt resultatet är symtomen mycket lika hos alla bloggförfattarna. Symtomen av 
utmattningssyndrom är, som resultatet visar, både psykiska och fysiska. Symtomen kan 
ofta vara snarlika och gå in i varandra, detta beskrivs i resultatet som en faktor som 
försvårar diagnostisering samt rehabilitering.  
 
Dickson, Knussen och Flowers (2008) genomförde en studie baserad på 14 
djupintervjuer med kvinnor diagnostiserade med utmattningssyndrom. Författarna till 
studien skriver i resultatet hur kvinnorna beskriver att sjukdomen tog över både de 
fysiska och det psykiska förmågorna. Resultatet i studien beskrev hur de intervjuade 
kvinnorna undvek sociala sammanhang på grund av ångest, depression och kognitiva 
nedsättningar. De kognitiva nedsättningarna kvinnorna i studien beskrev var bland 
annat, svårigheter i att föra och förstå en konversation samt minnespåverkan. Vidare 
beskrivs olika fysiska symtom de intervjuade led av. I resultatet i studien framkommer 
det att muskel- och ledvärk, inflammationstecken och trötthet är vanliga symptom.  
 
Flera symtom i utmattningssyndrom går att liknas vid egentlig depression. Resultatet 
visar att flera av bloggförfattarna under insjuknandet misstänktes ha en depression. 
Åsberg, Nygren och Nager (2013) skriver om differentialdiagnosen egentlig depression 
i förhållande till utmattningssyndrom. Differentialdiagnostik är viktigt att ha i åtanke 
vid fastställandet av en diagnos. Detta för att kunna förhindra utbrott av sjukdom, ge rätt 
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rehabilitering och förhindra felmedicinering. Resultatet visar att vissa av 
bloggförfattarna under insjuknandet blev erbjudna farmakologisk behandling för 
egentlig depression, vilket är en felaktig behandlingsform för utmattningssyndrom. Fel 
diagnos och behandlingsform kan möjligtvis bero på att depression idag är en etablerad 
diagnos och att utmattningssyndrom inte är lika etablerad och välkänd. En felaktig 
behandlingsform kan leda till längre sjukdomstid, ett sjukdomslidande samt ett 
livslidande. 
 
Hjälpmedel till att kunna hantera tillvaron som sjuk 
 
Resultatet visade att samtliga bloggförfattare använde sig av specifika hjälpmedel för att 
orka med vardagen. De två viktigaste hjälpmedlen enligt resultatet var sjukskrivning 
och stöd från familj och närstående.  
 
Wilson, Whitehead och Burrel (2011) beskriver i sin studie hur patienter 
diagnostiserade med utmattningssyndrom behöver hjälpmedel för att må bättre i sin 
sjukdom. De två hjälpmedel författarna fann mest relevanta i studien var att öka 
patienters självkänsla, och att hjälpa patienter finna sätt att hantera sin energi på. 
Författarna till studien skriver att en ökad självkänsla kan bidra till en större förståelse 
för sjukdomen som kan leda till en ökad möjlighet till tillfrisknande. I studiens resultat 
skriver författarna även om att lära patienter hantera den egna energin bättre. Patienter 
som lär sig hantera sin energi upplever enligt författarna till studien en ökad ork som 
håller längre.  
 
Resultatet visar på hur samtliga av bloggförfattarna behövde så mycket återhämtning 
efter insjuknandet, att en sjukskrivning ofta var nödvändig. De långa sjukskrivningarna 
beror enligt resultatet på långvariga symtom som är svårt att bli helt återställd från. I 
resultatet framkommer det hur återhämtning i form av sjukskrivning som hjälpmedel, 
hjälper till att hantera tillvaron som sjuk. Hjälpmedlet fungerade olika för 
bloggförfattarna. Vissa av författarna till bloggarna var nöjda och andra skrev om sitt 
missnöje med sjukskrivningen. Känslan av missnöje som redovisas i resultatet beskrevs 
av vissa bloggförfattare på grund av att ha förlorat mening och sammanhang i vardagen. 
Sjukskrivningen innebar en förändrad livsvärld för samtliga bloggförfattare samt bidrog 
till en minskad självkänsla.  
 
I resultatet framkom det att flera av bloggförfattarna har upplevt ett bristande stöd från 
vården. Resultatet visade även att flera av bloggförfattarna upplevde att stöd var ett 
viktigt hjälpmedel för att orka med vardagen.  
 
Aylett (2013) beskriver sjuksköterskans roll i vårdandet av patienter med 
utmattningssyndrom. I resultatet framkommer vikten av att sjuksköterskan vårdar med 
en helhetssyn. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en trygg och vårdande relation 
med patienten. Ett samarbete mellan sjuksköterskan och patienten krävs för att en 
vårdande relationen ska kunna uppstå, och då kan sjuksköterskan fungera som ett stöd 
till patienten. 
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SLUTSATSER 
 
Bloggförfattarna beskriver utmattningssyndrom som en svår sjukdom att leva med. 
Efter månader av kroppsliga symtom skriver författarna till bloggarna om hur kroppen 
inte längre orkar och till slut kraschar.  
 
Författarna beskriver hur sjukdomen begränsar deras vardag och gör arbete, familjeliv 
och ett socialt umgänge till något ansträngande, och ibland omöjligt. Samtliga 
bloggförfattare är, eller har varit, sjukskrivna för utmattningssyndrom. Författarna 
skriver om vardagen som symtomfylld och ensam. Resultatet visar hur bloggförfattarna 
konstruerat egna hjälpmedel för att klara av vardagen, så som att skriva. Vägen tillbaka 
till välbefinnande är lång och svår, men kan underlättas med stöd och förståelse från 
omgivningen. Att drabbas av utmattningssyndrom innebär en helt förändrad livsvärld. 
Utmattningssyndrom bidrar till ett livslidande, och i vissa fall, ett sjukdomslidande. 
Utmattningssyndrom är en diagnos med en snabbt växande patientgrupp. För att minska 
antal insjuknande i utmattningssyndrom krävs ett förebyggande arbete av vården och 
sjuksköterskan i form av information och stöd. 
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Bilaga 1 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Sömnen var vid det 

här laget obefintlig. 

Flera veckor helt 

utan sömn… 

Sömnen var 

obefintlig 

Sömnstörningar Insjuknande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmattningssyndrom 

Jag arbetade 12-13 

timmars pass varje 

dag, tills det till 

slut tog stopp…  

Arbetade 12 -13 

timmar per dag 

Stress Insjuknande 

… en bidragande 

faktor till att jag 

har kraschat är att 

jag har svårt att 

hantera att min 

pappa är sjuk i 

Alzheimers  

Jag kan inte 

hantera att pappa 

är sjuk 

Oväntade händelser i 

privatlivet 

Insjuknande 

Jag var obotligt 

trött och det 

spelade inte längre 

någon roll hur 

mycket, lite, länge 

eller kort jag sov. 

Jag blev aldrig 

utvilad. 

Jag blev aldrig 

utvilad 

Psykiska symtom Symtom 
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… till slut var det 

svårt att ens hålla 

fokus när jag läste 

mail, och när jag 

väl tagit mig 

igenom längre 

texter hade jag 

glömt vad som 

stod längre upp. 

Svårt att hålla 

fokus och 

glömmer fort. 

Psykiska symtom  Symtom 

 

…jag drabbades 

plötsligt av sådan 

kraftig ångest att 

jag tappade andan.  

…plötsligt fanns 

inte verkligheten. 

Det slog lock för 

öronen, jag 

kippade efter luft 

och grät 

inombords. 

 

Jag drabbades av 

en plötslig 

ångestattack.  

 

Psykiska symtom 

 

Symtom  

…yrsel, ostadighet, 

det svartnar för 

ögonen när man 

reser sig upp, när 

man vrider på 

huvudet för snabbt.  

Ostadig och yr 

när man reser sig 

upp 

Psykiska symtom Symtom 

…Ont i muskler 

och värk i lederna. 

Jag har haft värk 

överallt i kroppen. 

Precis överallt. 

Jag har värk i hela 

kroppen 

Fysiska symtom 

 

Symtom 
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... ibland hindrar 

mina magsmärtor 

mig från att gå 

upp ur sängen om 

dagarna. 

…ont i magen på 

alla olika sätt som 

går att ha ont i 

magen på. 

Kramper, 

molande, 

huggande, diarré, 

illamående, 

kräkningar, sug. 

Ont i magen på 

alla sätt som går 

Fysiska symtom Symtom 

… huvudvärk för att 

man koncentrerat 

sig för mycket. För 

att det är för varmt, 

för kallt, för soligt, 

eller för mörkt.  

… huvudvärk av 

trafikbuller, 

barnskrik, 

köksfläkten, sorl, 

bakgrundsmusik. 

… det känns som 

att nerverna i 

kroppen gjort 

uppror och 

signalerar smärta 

helt utan orsak.  

Nästan allt 

medför värk 

Fysiska symtom Symtom 
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