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Sammanfattning 
Bakgrund: Utmattningssyndrom har ökat kraftigt sedan 1997 och är idag den vanligaste 
orsaken till långtidssjukskrivning. Att drabbas av ett utmattningssyndrom leder till ett stort 
personligt lidande. Sjuksköterskans etiska koder innefattar att främja och återställa hälsa, 
förebygga sjukdom och lindra lidande. Inom personcentrerad vård har sjuksköterskan som 
uppgift att konkret lindra lidandet hos individer som drabbats av utmattningssyndrom.
Syfte: Syftet var att belysa lidandet hos individer med utmattningssyndrom.
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en deduktiv ansats. Teorin som prövades var Katie
Erikssons omvårdnadsteori om lidandet. Innehållsanalysen inspirerades av Graneheim och 
Lundmans sätt att analysera text. Texter utifrån tre patografier analyserades.                     
Resultat: Analysen visade att livslidande var en stor del av det lidandet som en individ med 
ett utmattningssyndrom upplevde. En central del hos individen var känsla av oro, sorg, 
minnessvårigheter, behov av återhämtning, trötthet, förlorad identitet, oviss framtid och 
otillräcklighet. Sjukdomslidande visade att de fysiska sjukdomssymptomen till en början var 
ganska milda och diffusa som exempelvis yrsel och illamående. Ju längre tiden gick 
förvärrades symptomen och individen blev mer begränsad i sin vardag. Symptomen 
eskalerade till ångest, muskelryckningar och i det ännu senare stadiet panikångest, 
minnesstörningar och koncentrationssvårigheter. Individen som drabbats av ett 
utmattningssyndrom kände av ett vårdlidande. Individen upplevde att vården inte gav den 
hjälp och informationen som behövdes, just för att kunna känna trygghet vid alla obehagliga 
symptom. 
Slutsats: Att drabbas av utmattningssyndrom innebar ett stort lidande för individen både 
psykiskt och fysiskt. För att detta ska kunna undvikas är det viktigt att sjuksköterskan som 
möter individen har kunskap kring psykiska och fysiska symptom, vilket kan minska lidandet 
hos individen. Mer forskning kring utmattningssyndrom behövs.

Nyckelord: lidande, personcentrerad vård, utmattningssyndrom 



3

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 3 

Inledning 4 

Bakgrund 4 

Psykisk ohälsa 4 

Stress 5 

Utmattningssyndrom 5 

Begreppet lidande 7 

Sjukdomslidande 7 

Vårdlidande 8 
Kränkning av patientens värdighet 8 
Fördömelse och straff 8 
Maktutövning 9 
Utebliven vård 9 

Livslidande 9 
Att ge upp 9 
Att förintas 9 

Personcentrerad vård 10 

Problemformulering 12 

Syfte 13 

Metod 13 

Design 13 

Datainsamling/Urval 14 

Dataanalys 16 

Etiska övervägande 17 

Resultat 18 

Livslidande 18 

Sjukdomslidande 20 

Vårdlidande 21 

Diskussion 22 

Metoddiskussion 22 

Resultatdiskussion 24 



4

Slutsats 26 

Självständighet 27 

Referenser 28 



4

Inledning
Utmattningssyndrom har ökat kraftigt sedan 1997 och är idag den vanligaste orsaken till 

långtidssjukskrivning (Socialstyrelsen, 2003). Den största ökningen har skett under diagnosen 

anpassningsstörning och reaktion på svår stress, där utmattningssyndrom är en underdiagnos 

bland de psykiska diagnoserna (Försäkringskassan, 2017). Att drabbas av ett 

utmattningssyndrom leder till ett stort personligt lidande (Gustafsson, 2010). Lidandet utifrån 

ett utmattningssyndrom påverkar individen och leder till begränsningar i det dagliga livet, 

familjelivet och arbetslivet (Eriksson, 2018). I sitt arbete möter sjuksköterskan dagligen 

individer som lider på grund av sjukdom och smärta. Hur mötet med individen blir är 

avgörande för att kunna eliminera eller lindra ett lidande och att sjuksköterskan har en stark 

vilja att hjälpa individen (Arman & Rehnfeldt, 2011). Idag tycks det finnas begränsad 

forskning kring utmattningssyndrom som inte är arbetsrelaterat. Det vill säga begränsad 

forskning om hur utmattningssyndromets lidande påverkar individen i det dagliga livet och i 

familjesituationen.  

Bakgrund

Psykisk ohälsa
Sömnsvårigheter, oro, ångest och nedstämdhet är alla relaterade till psykisk ohälsa 

(Regeringen, 2016). Psykisk ohälsa kan bestå av psykiska symtom som en reaktion på en 

slags livssituation eller som en psykisk sjukdom som påverkar det dagliga livet. Psykisk 

ohälsa är något som de flesta individer kommer att uppleva under sin livstid. Men istället för 

att fokusera på den psykiska ohälsan ligger nu fokus inom sjukvården på att arbeta för den 

psykiska hälsan. Den psykiska hälsan kan bara identifieras av hur individen själv upplever 

den (Regeringen, 2016). Att vårda individer som drabbats av psykisk ohälsa kräver stort 

engagemang av samhället, men kunskapen kring psykisk ohälsa är idag inte tillräcklig. Det 

leder till att individer som lider av psykisk ohälsa, inte får den utredning eller behandling som 

individerna skulle behöva (Socialstyrelsen, 2018). Sedan 2014 är psykiska diagnoser den 

vanligaste orsaken till sjukskrivning och de tenderar i att ofta bli långa. Diagnosen 

anpassningsstörning och reaktion på svår stress är den diagnos som har ökat mest relaterat 

till sjukfrånvaro där återfall är vanliga (Försäkringskassan, 2017).
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Stress
Stressrelaterade tillstånd hos individer har de senaste åren ökat kraftigt i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2009). Detta mycket på grund av ökad sysselsättningsgrad och ett mer 

psykiskt ansträngande arbete som även tenderar att bli mer jäktat. Den största ökningen har 

skett i den offentliga sektorn, inom landstinget med upprepade omorganisationer och med en 

mer psykisk ansträngande arbetsmiljö, framförallt bland kvinnor (ibid.).

Stress på arbetsplatserna har enligt Tennant (2001) ökat på grund av växande krav och 

omorganisationer, vilket kan leda till negativa hälsoeffekter och orsaka psykisk sjukdom. 

Vem som ska ta ansvaret för hur mycket stress som ska få finnas på en arbetsplats är ännu 

inte klarlagt. Arbetsgivaren kommer sällan att föreslå att arbetstagaren ska jobba mindre, utan 

arbetsgivaren förväntar sig ökad produktivitet och vinst för företaget (Tennant, 2001). Antalet 

timmar som en anställd ska arbeta i genomsnitt utan att drabbas av skadlig stress finns det 

inget svar på eftersom ansvaret och arbetsbördan idag ser olika ut på arbetsplatserna. En 

annan viktig aspekt är att alla är olika som individer och hanterar stress på olika vis. 

Sjuklighet på arbetsplatser kommer att fortsätta om inte förändringar sker i 

anställningsstrukturen (ibid.).

När obalans sker mellan krav och förmåga leder det till en inre stress hos individen 

(Gustafsson, 2010). Att känna stress är ingen sjukdom i sig och leder inte till att individen 

mår psykiskt eller fysiskt dåligt. Tenderar stressen däremot att hålla i sig och individen inte 

får tillräckligt med återhämtning, kan det leda till sjukdom (Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, 

Rhode, Wahlberg & Währborg, 2010). När kroppen utsätts för långvarig stress leder det till 

en mängd olika symptom såsom kronisk trötthet, sömnbesvär, muskelsmärtor, nedstämdhet 

och minnesstörningar. Kroppen bryts successivt ned istället för att läka och lagra 

energidepåer. Tecken på att en allvarligare stressreaktion håller på att uppstå hos individen är 

när individen börja känna olust, tryck över bröstet, domningar, återkommande infektioner och 

kronisk trötthet (Gustafsson, 2010). När individen har haft stresspåslag under en längre tid 

kan det leda till tillstånd som posttraumatiskt stressyndrom [PTSD], hjärt-kärlsjukdomar, 

diabetes och utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2009). 

Utmattningssyndrom
När individen upplever frånvaro av psykisk och fysisk hälsa och istället får erfara 

panikkänslor, sömnstörningar, oro, ångest, högt blodtryck och hjärtklappning tyder det på 
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symptom relaterat till ett utmattningssyndrom (Åsberg et al., 2010). Gustafsson, Norberg och 

Strandberg (2008) menar att drabbas av utmattningssyndrom innebär att individen slits 

mellan vad den vill, idealet, och vad den hanterar, verkligheten. När individen tvingas att 

prioritera både privat och på sitt arbete leder det till känslan av misslyckande och dåligt 

samvete (Gustafsson et al., 2008). Individen lider och plågas av att inte känna sig tillräcklig 

någonstans, varken hemma eller på sitt arbete. När otillräcklighet uppnås kan inte individen 

fortsätta, kaoset är ett faktum. Individen har förlorat fotfästet och drabbats av 

utmattningssyndrom (ibid.).

Utmattningssyndrom delas in i tre faser. Den första fasen prodromalfasen följs av akutfasen 

och sist återhämtningsfasen. Prodromalfasen ger belastningssymptom både fysiskt och 

psykiskt (Åsberg et al., 2010). Vid ett utmattningssyndrom finns även stora risker att drabbas

av sömnstörningar samt att riskfaktorn för depression och ångest är högre än de som inte har 

ett utmattningssyndrom (Metlaine, Sauvet, Gomez-Merino, Boucher, Elbaz, Delafosse, 

Leger, Chennaoui, 2018). Upplevelsen av symptomen bör tas på största allvar och lindras 

med vila och återhämtning (Åsberg et al., 2010).

Lyckas däremot inte individen att lindra symptomen i prodromalfasen leder det till akutfasen 

som är ett allvarligt tillstånd (Åsberg et al., 2010). Trots mycket sömn blir individen inte 

utvilad. Kroppsliga och kognitiva symptom inträder plötsligt i form av muskelvärk, smärta, 

minnesstörningar, svårigheter att orientera sig och att hitta rätt ord vid en konversation. Svår 

oro, ångest och nedstämdhet infinner sig och har tendens komma och gå även nattetid under 

hela akutfasen. Individer som är i akutfasen blir oerhört ljud och ljuskänsliga vilket gör att 

individerna stänger in sig och blir därmed isolerade. Efter akutfasen kommer 

återhämtningsfasen som varar olika lång tid beroende på hur svårt och utvecklat 

utmattningstillstånd individen befunnit sig i. En minskad uthållighet och en ökad 

stresskänslighet kommer att kvarstå under lång tid i återhämtningsfasen för de flesta individer 

(ibid.).

Utmattningssyndrom uppkommer utav yttre händelser i en individs liv och är en under-

diagnos till psykiska diagnoser. Utmattningssyndrom tillhör diagnosen anpassnings-

störningar och reaktion på svår stress där den största ökningen bland sjukskrivningar skett de 

senaste åren (Försäkringskassa, 2017). Återgång till arbete ser olika ut beroende på 



7

utmattningssyndromets svårighetsgrad men en del individer återgår helt i arbete, andra 

återgår till deltidsarbete (Åsberg et al., 2010). Individer som har varit sjukskrivna under 

mycket lång tid startar ofta med rehabilitering på sin gamla arbetsplats (Åsberg et al., 2010). 

Inom detta område finns det begränsat med evidensbaserad vård och behandling. Ytterligare 

forskning behövs för att kunna behandla och identifiera psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 

2017). Sjukskrivning utan behandling är inte en lösning på en individs lidande, men ses ofta 

som en lösning bland läkare som sjukskriver (Arman, Hammarqvist & Rehnsfeldt, 2011).

Begreppet lidande 
När lidandet ansätter individen får den pinas och våndas (Eriksson, 2018). För den enskilda 

individen är lidandet en kamp och ett hot mot friheten. Varje individ försöker bemästra 

lidande genom att finna en mening med lidandet. I grunden saknar förmodligen lidandet 

ingen mening men eftersom Eriksson (2018) belyser att livet har en mening så finns en tro 

om att lidandet också har det. Vid lidande tas något definitivt och konkret ifrån individen, en 

stor sorg och rädsla utvecklas utifrån att något håller på att mistas. Varje individs lidande är 

unikt och yttrar sig olika, men genom att våga vara i lidandet har individen vågat erkänna att 

lidandet finns (ibid.). 

I vården är det viktigt att bekräfta en individs lidande genom att individen ses och att lidandet 

uppfattas (Eriksson, 2018). Bekräftelsen leder till tröst och bevisar att individen inte kommer 

att överges utan att lidandets kamp kommer att delas mellan sjuksköterska och den lidande 

individen. I vården är det viktigt att förhindra det onödiga lidandet och lindra det som inte 

kan botas. När en individ lider behöver den hela tiden mycket kärlek och uttryck för ärligt 

medlidande. Genom tröst kan lidandet lindras och leda till tillit, hopp och mer mod hos 

individen. När individen upplever tillit till vårdpersonalen skapas en relation mellan parterna. 

Bärande begrepp i vårdandet och som bevisats kunna lindra lidandet är tro, hopp och kärlek 

(ibid.). 

Eriksson (2018) delar in lidandet i tre former utifrån lidandets uppkomst. De tre formerna är 

sjukdoms-, livs- och vårdlidande. 

Sjukdomslidande
En av de tre olika formerna av lidande som påträffas inom vården är sjukdomslidande 

(Eriksson, 2018). Sjukdomslidande uppstår inom vården till en följd av smärta vid sjukdom 
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och behandling. Alla känner inte lidande på grund av smärta, inte heller smärta till följd av 

sjukdom. Men smärtlidande är ändå en central del av sjukdomslidandet. Smärta kan vara 

kroppslig och leda till själslig och andlig död. Den kroppsliga smärtan tar hela den lidande 

individens uppmärksamhet och gör det svårt för individen att övervinna lidandet. Det är av 

vikt att kroppslig smärta bör lindras med allt som kan göras (Eriksson, 2018). 

Vårdlidande
Lidande som uppstår ur en vårdsituation hör till formen vårdlidande (Eriksson, 2018). Detta 

är en form som ständigt är under utveckling till en följd av forskning om vårdetiska frågor, 

god vård samt kvalitetssäkring inom vården. Vårdlidandet delas in i fyra kategorier: 

kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård 

(ibid.). 

Kränkning av patientens värdighet

En kränkning kan vara direkt och konkret eller vara mer abstrakt och påverkar individens 

värdighet och värde som individ (Eriksson, 2018). Kränkningar kan innebära att bli 

nonchalant behandlad, inte få det skydd som behövs vid vårdåtgärder. Det kan innebära 

kränkningar kring personliga frågor, som att den etiska hållningen brister då inte hela 

individen ses eller att individen inte ges plats. Det påverkar individen till att inte kunna 

använda sig av sina egna hälsoresurser och en del av att vara individ. Detta utgör den 

vanligaste orsaken till vårdlidande. I och med kränkning av individens värdighet kommer en 

upplevelse av ett minskat egenvärde infinna sig och som skulle få betydelse för den egna 

individens hälsoprocess (ibid.).

Fördömelse och straff

När en individ inte är inom idealet för hur en vårdtagare bör vara kan den uppleva fördömelse 

av vårdpersonalen (Eriksson, 2018). Detta på grund av att fördömelsen grundar sig i att 

vårdpersonalen anses veta vad som är bäst för vårdtagaren, vilket gör att individens frihet till 

att själv bestämma försvinner. Att straffa ingår i samma kategori och kan handla om att 

vårdpersonalen nonchalerar vårdtagaren eller inte ger omsorg i den mån som är viktig för 

individen. Individen kan känna sig osedd genom en utebliven blick, medan en smekning av 

en kind kan ge dagen guldkant (ibid.).
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Maktutövning

Eriksson (2018) beskriver maktutövning på ett sätt som skapar lidande hos individen. Det 

handlar om att vårdpersonal pressar individer till att göra sådant som individen egentligen 

inte orkar. Att individen inte tas på allvar och att individens åsikter inte tillgodoses. 

Utebliven vård

Utebliven vård kan grunda sig i att kunskap kring omvårdnad saknas hos vårdpersonalen, en 

bristande förmåga till motivet att vårda. Eriksson (2018) menar att det alltid är en kränkning 

av individens värdighet när vården uteblir. Det är ett sätt för vårdare att utöva makt över en 

maktlös individ. Utebliven vård kan vara ett medvetet val av vårdpersonalen, så som vanvård, 

slarv och mindre företeelser (ibid.). 

Livslidande
När sjukdom, ohälsa eller patientrollen är ett faktum förändras livet hos den enskilde 

individen (Eriksson, 2018). Hela livssituationen påverkas av ett lidande, att vara en individ 

bland andra påverkas. Lidandet består i att hela individens existens kan sättas på spel eller att 

individen blir begränsad i sociala sammanhang.

Att ge upp

Sjuksköterskor möts inom vården av hopplösa situationer där individen inte orkar mera 

(Eriksson, 2018). Att stå framför en individ med en sjukdom som är obotlig och som lider är 

en svår situation för sjuksköterskan. Individen orkar inte kämpa längre, individen har gett 

upp. När detta sker är sjuksköterskan i en svår handlande situation. När sådana dilemman 

uppstår och lidandet inte går att lindra uppstår frågan om dödshjälp ska finnas (ibid.).

Att förintas

En individs livssituation kan förändras och ett fysisk lidande i form av smärta kan förinta och 

förlama hela individen. När stora förändringar sker som inte är önskade behöver individen tid 

att hitta en ny mening med livet. Hotet av att förintas är ett oerhört lidande för individen. Det 

kan vara att individen ska dö men inte veta när eller att inte bli sedd som den individ den är 

(Eriksson, 2018).

Sjuksköterskas uppgift är att bekräfta en individs tolkning av sjukdom och symptom genom 

att visa empati och lyssna. Att tillgodose individens behov och önskningar leder till att vården 

blir personcentrerad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a).
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Personcentrerad vård
Sjuksköterskas uppgift är att bekräfta en individs tolkning av sjukdom och symptom genom 

att visa empati och lyssna. Att tillgodose individens behov och önskningar leder till att vården 

blir personcentrerad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Internationell council of nurses 

[ICN] beskriver de grundläggande ansvarsområden som en sjuksköterska ska förhålla sig till i 

sitt vårdande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans etiska koder innefattar 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. De etiska koderna ska 

ge sjuksköterskan vägledning kring etiskt handlande i sitt vårdande, visa respekt för 

mänskliga rättigheter, rätten till att bli respekterad som individ och rätten till egna val kring 

vårdandet (ibid.). Den lidande individen behöver känna upplevelsen av hopp för att kunna 

lindra sitt lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskan har till ansvar att ge 

näring till hoppet så att individen kan känna upplevelse av mening. Att känna mening i en 

förändrad livssituation är inte alltid lätt men det gäller att sjuksköterskan är lyhörd och sätter 

sig in i individens situation. Tillit är en förutsättning i en vårdrelation för att individen ska 

anförtro sig till sjuksköterskan och att tilliten kan växa genom tolerans mot varandra (ibid.). 

I den personcentrerade vården är sjuksköterskans uppgift att konkret lindra lidandet hos 

individer inom vården. Att aktivt använda sig av små enkla resurser som sjuksköterskan själv 

har skapar ett förtroende. På så sätt minskar rädslan och ångesten hos de individer som 

besöker vården, vilket ger ett minskat lidande (Dempsey, Wojciechowski, McConville & 

Drain, 2014). Små enkla resurser kan vara att se individerna utan att de själva säger till vad 

de behöver, det kan vara att få kläder i rätt storlek vid en sjukhusvistelse. Att ge individerna 

tid och visa att de är viktiga trots vårdpersonalens tidsbrist samt att visa medmänsklighet till 

en medvetslös individ (Arman & Rehnsfeldt, 2007). 

Det är viktigt att sjuksköterskan har respekt för individens integritet och att individens

självbestämmande bevaras så långt det är möjligt beskriver Svensk sjuksköterskeförening 

(2016a). Eftersom en vårdrelation är asymmetrisk då individen är i behov av vård är en 

personcentrerad vård viktig. Den personcentrerade vården inleder ett partnerskap mellan 

sjuksköterska och individ. Att arbeta utifrån en personcentrerad vård innebär att 

sjuksköterskan sätter individen i centrum framför sjukdomen. En sjuksköterskas uppgift är att 

tillgodose och framhäva en individs behov och önskningar på alla plan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). Detta innebär att stödja och i bästa möjliga mån försöka 
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tillgodose behoven på det andliga, fysiska, psykiska, sociala och existentiella planet. En 

individs upplevelse och föreställning av ohälsa och sjukdom är viktig att bemöta med respekt 

och att arbeta utefter som sjuksköterska. I den personcentrerade vården bestämmer individen 

över sin vård och behandling med stöttning av sjuksköterskan. En personcentrerad vård leder 

till en mer symmetrisk vårdrelation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a).

En individs upplevelse av att leva i en sviktande kropp och att bli beroende av andra är ett 

tillstånd som ingen individ vill befinna sig i (Koskinen & Lindström, 2015). Men när en 

individ drabbas av ohälsa leder det till begränsningar, saker individen gjort tidigare får avstås. 

Här krävs det av sjuksköterskan att vara en god lyssnare på individens egna berättelse genom 

att visa intresse och öppenhet för det individen berättar (Koskinen & Lindström, 2015). 

Väljer individen ett alternativ av vård som inte anses vara det mest evidensbaserade valet är 

det viktigt att stödja i detta, trots att det innebär en risk för individen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). En individ som inte upplever stöd från vårdpersonalen i etiska 

frågor kan känna ett vårdlidande och en övergivenhet då individen inte får hjälp i frågor om 

framtiden (Rehnsfeldt, & Arman, 2008).

En sjuksköterska möter dagligen individer som lider på grund av smärta, sjukdom eller rädsla 

(Arman & Rehnfeldt, 2011). Vid mötet med den lidande ska sjuksköterskan känna viljan att 

eliminera lidandet eller att kunna lindra lidandet. En individ som är i behov av vård blir 

vårdpersonalens uppgift att ansvara för att individen får bästa möjliga vård. Vårdandet måste 

utgå från en humanistisk helhetssyn av individen som ser till kropp, ande och själ, där inget 

kan uteslutas (ibid.).

Det kroppsliga vårdandet innebär att återställa individens kroppsliga helhethet och att skapa 

säkerhet och trygghet. Själsligt vårdande handlar om att uppmärksamma individens 

upplevelse och behov kring vårdandet såsom önskningar, mål, sprida harmoni och lugn, 

respekt och en kärleksfull närvaro (Arman & Rehnfeldt, 2011). Det andliga vårdandet har 

som mål att underlätta genom att förstå individens inre värld som kan innefatta religion och 

meningsfrågor. Här är det viktigt att sjuksköterskan har kontakt med sin inre värld för att 

förstå individens inre värld. Vårdandet bygger på att en hermeneutisk dialog skapas mellan 

parterna. Detta kan beskrivas som att individ och sjuksköterska deltar i en gemensam mening 

för att förstå varandra. Hur mötet med individen blir är avgörande för att kunna lindra 

individens lidande (ibid.). 
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Modet att vara närvarande i en individs sårbarhet och lidande är nödvändigt och då måste 

sjuksköterskan våga lita på sig själv (Thorup, Rundqvist, Roberts & Delmar, 2012). Att våga 

gå in i en patient - sjuksköterskerelation med risk att inte veta vad sjuksköterskan möts av. 

Modet att lita på sig själv som sjuksköterska och att kunna argumentera och tillhandahålla 

professionell vård. Sjuksköterskans händer ska vara villiga att hjälpa och kompetenta till att 

veta. Detta i kombination med äkta medkänsla och ödmjukhet som leder till att individen får 

behålla värdigheten (ibid.).

Problemformulering
Den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning är utmattningssyndrom och vägen tillbaka 

till arbete är lång (Socialstyrelsen, 2003). Utmattningssyndrom leder till ett stort lidande hos 

individen och begränsningar i det dagliga livet (Försäkringskassan, 2017; Gustafsson, 2010). 

Upplevelsen av att inte kunna uppnå förväntningar utifrån samhällets normer leder till att 

individerna inte är de dem förväntas att vara (Gustafsson et al., 2008). 

Psykiska, fysiska och kognitiva symptom som inträder i utmattningssyndromets olika faser 

har forskare svårt att relatera till. De tycker sig borde ha vetat symptomen till 

utmattningssyndrom mycket tidigare, innan sjukdomen var ett faktum (Arman et al., 2011). 

Dagens sjukvård kan för lite kring psykisk ohälsa vilket leder till att individer blir utan 

utredning och behandling (Socialstyrelsen, 2018). Eftersom lidandet påverkar individen vid 

ett utmattningssyndrom behöver sjuksköterskan öka sin förståelse och kunskap. Detta för att 

kunna se symptom i tid och att kunna lindra lidandet med rätt vård. Eriksson (2018) belyser 

att en individ som lider och pinas genomgår en kamp gentemot individens egna existens. 

Utmattningssyndrom innebär ett lidande hos individen. Men hur individen lider och hur 

sjukvården kan möta med personcentrerad vård för att lindra lidandet, har ännu ingen 

självklar lösning. Individer med utmattningssyndrom känner sig ofta missförstådda och 

nonchalerade när de söker vård. För att detta ska kunna undvikas är det viktigt att 

sjuksköterskan som möter dessa individer har kunskap kring psykiska och fysiska symptom. 

Vilket kan minska lidandet hos individer med utmattningssyndrom.
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Syfte
Syftet var att belysa lidandet hos individer med utmattningssyndrom. 

Metod

Design
När en kvalitativ design används fördjupas tankar och idéer och sakta växer en teori fram 

(Olsson & Sörensen, 2011). Resultatet ska knytas till specifika miljöer och fenomen i den 

kvalitativa designen och ska ha få antal individer som deltar (ibid). Den kvalitativa metoden 

har sina rötter i det holistiska synsättet (Henricson & Billhult, 2017). En kvalitativ metod 

användes för att söka kunskap och beskriva deltagares upplevelse kring ett fenomen. 

Forskning som sker kvalitativt äger avsiktligt rum i dess naturliga miljö. Deltagarna väljs 

utifrån att de kan ge bra beskrivning kring fenomenet som forskarna valt. Forskarens 

förståelse och förhållningssätt är starkt engagerad genom hela litteraturstudien. Vid ett 

deduktivt förhållningssätt utgår forskaren från en förutbestämd teori. Teorin och 

litteraturstudiens syfte ska finnas som en röd tråd genom hela arbetet (ibid.).

Litteraturstudien grundades i en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, vilket innebar att en 

teori prövades. Teorin som användes var Katie Erikssons omvårdnadsteori om lidandet som 

innefattar sjukdoms-, livs- och vårdlidande. De tre patografierna som lästes resulterade i 

tillräcklig mängd data för att svara på litteraturstudiens syfte. De viktigaste och lämpligaste 

meningsenheterna bör tas ut för att skapa trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Meningsenheter som visade sig vara för långa, som hela stycken eller flera meningar, var 

svåra att hantera eftersom de kunde innehålla flera olika koder (ibid.). För långa utvalda 

meningsenheter delades eller togs delvis bort på grund av att de var svåra att koda. 

Meningsenheter som var långa granskades noggrant innan de delades så att innebörden inte 

förändrades. 

Som förstagångsforskare tar Graneheim och Lundman (2004) upp att en lämplig 

utgångspunkt är att analysera texter manifest och inte latent. Innehållsanalysen fokuserades 

på det manifesta, alltså det som var uppenbart i texten med viss tolkning. Utifrån 

patografierna behandlades texterna som ledde till kondensering och kodning av 

meningsenheterna. Innehållsanalysen gjordes inspirerat av Graneheims och Lundmans (2004) 
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sätt att arbeta utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Eftersom en deduktivt ansats användes 

sattes koderna in i underkategorierna sjukdoms-, livs- och vårdlidande direkt med 

huvudkategorin lidande. Tre patografier användes där författarna beskrev sina erfarenheter 

och upplevelser av utmattningssyndrom som kopplades vidare till lidande.

Datainsamling/Urval
Litteraturstudien utgick från tre patografier. Relaterat till litteraturstudiens syfte, började 

datainsamlingen genom sökning i Libris för att hitta relevant litteratur. Söktjänsten Libris 

valdes då tjänsten innehåller alla titlar som finns på svenska bibliotek samt information om 

var titlarna är tillgängliga. Libris uppdateras även dagligen och är där av alltid uppdaterad på 

de tillgängliga titlarna (LIBRIS, u.å.). Första sökningen gjordes med sökordet 

utmattningssyndrom med avgränsningarna att de skulle finnas tillgängliga på Blekinge 

Tekniska Högskola [BTH], vara en bok samt skrivna på svenska, vilket gav 37 träffar. Där 

ifrån exkluderades böcker som inte var patografier, vilket gav fem träffar som kändes 

relevanta. Efter ytterligare exkluderingar togs tre av böckerna bort utifrån att de inte var 

skrivna av personerna själva, berättelserna var påhittade, var faktabaserade eller att andra 

sjukdomar så som stroke var med i bilden. Kvar blev patografierna: Våga vara rädd – en bok 

om utmattningssyndrom av Holmgren, 2015, och Tillbaka. Utbränd inte utdömd av Alm, 

2003.

Andra sökningen på Libris hade, likt första sökningen, sökordet utmattningssyndrom. För att 

avgränsa sökningen lades filter på. Patografierna skulle vara tillgängliga på BTH, vara en

bok, vara på svenska samt vara biografi med genealogi. Detta resulterade i fyra träffar där två 

böcker var relevanta. Dock fanns bara boken: 700 dagar av mitt liv – en personlig berättelse 

om utbrändhet av Jacobs, 2000. Vilket gjorde att den valdes (Tabell 1).
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Tabell 1 Sökningar i Libris
Databas Sökord Sökdatum Avgränsningar Antal 

träffar

Patografier

Libris.kb.se Utmattningssyndrom 2018-10-05 BTH

Bok

Svenska

37 Våga vara rädd – En 

bok om 

utmatningssyndrom 

(Holmgren, 2015)

Tillbaka – Utbränd inte 

utdömd (Alm, 2003)

Utmattningssyndrom 2018-10-08 BTH

Bok

Svenska

Biografi med 

genealogi

4 700 dagar av mitt liv –

en personlig berättelse 

om utbrändhet (Jacobs, 

2000)

Sökningar i Libris som resulterade i litteraturstudiens valda patografier.

Beskrivning av patografier:

Boktitel: Våga vara rädd: En bok om utmattningssyndrom

Författare: Emma Holmgren

År och förlag: 2015, Parus 

Sammanfattning: Boken är skriven av Emma Holmgren 2015. Det är en patografi som 

innehåller 154 sidor. Beskriver en kvinnas olika faser i ett utmattningssyndrom. 

Uppvarvningen, kaoset, återhämtningen och nyorienteringen.

Boktitel: Tillbaka. Utbränd inte utdömd

Författare: Meta Alm

År och förlag: 2003, Gleerups

Sammanfattning: Boken är skriven av Meta Alm 2003. Det är en patografi som innehåller 72 

sidor. Beskriver en kvinna som drabbas av utbrändhet och hennes väg tillbaka till yrkeslivet.

Boktitel: 700 dagar av mitt liv - en personlig berättelse om utbrändhet

Författare: Maria Jacobs

År och förlag: 2000, Cordia

Sammanfattning: Boken är skriven av Maria Jacobs 2000. Det är en patografi som innehåller 

121 sidor. Beskriver en kvinna som drabbats av akut utmattning och hennes väg tillbaka till 

ett levande liv igen.
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Dataanalys
Analysen har inspirerats utifrån Graneheim och Lundmans (2004) presentation av hur en 

kvalitativ innehållsanalys kan gå tillväga. De tre patografierna lästes grundligt var och en för 

sig för att få en helhet och förståelse för böckernas innehåll. Analysen av innehållet 

genomfördes manifest som betyder textnära men med viss tolkning av innehållet, vilket inte 

kan undvikas vid analys av texter (Graneheim & Lundman, 2004). Ett deduktivt 

tillvägagångssätt användes, som medförde att en befintlig teori prövades mot den data som 

samlats in i form av meningsenheter. Katie Erikssons omvårdnadsteori om lidandet användes 

som referensram i litteraturstudien med lidandet som huvudkategori och underkategorierna 

sjukdoms, livs- och vårdlidande. Inspirerat av Graneheim och Lundman (2004) togs 

meningsenheter som relateras till lidande ut från patografierna. Meningsenheterna 

kondenserades och kodades gemensamt. Koderna placerades i underkategorierna sjukdoms-,

livs- och vårdlidande.

För att få en trovärdighet som Graneheim och Lundman (2004) tar upp är det viktigt att ta ut 

de viktigaste och lämpligaste meningsenheterna. Där av lästes de tre patografierna grundligt 

igenom flera gånger och markering av relevanta meningsenheter gjordes enskilt i böckerna. 

De markerade meningsenheterna diskuterades och plockades sedan ut och skrevs på post-it

lappar. Några meningsenheter togs bort och andra lades till vid diskussion kring 

meningsenheterna. Meningsenheter som var långa och innehöll mer än en kod delades till två 

meningsenheter. Varje bok fick var sin färg på post-it lappen samt ett nummer på vilken i 

ordningen den enskilda meningsenheten fick. Detta fördes sedan in i en tabell i ett 

Worddokument (se Tabell 2). När alla meningsenheter var kodade granskades koderna 

ytterligare en gång. Detta för att hitta liknande koder som skulle kunnat sättas ihop till samma 

kod. När alla koderna stod klara placerades de in under tillhörande underkategori.
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Tabell 2 Exempel på kondensering av meningsenheter
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori

Jag sitter här i 

parken, fåglarna 

sjunger, det 

grönskar och 

blommar. De yttre 

förutsättningarna 

finns här, men jag 

är fast i sorg och 

modlöshet.

Förutsättningarna 

finns, men jag är 

fast i sorg och 

modlöshet.

Sorg Livslidande Lidande

Jag är ojämn i 

humöret, blir lätt 

irriterad, nedstämd, 

känner kaos inom-

bords.

Humöret är ojämnt, 

nedstämd. Allt är 

kaos.

Emotionell Sjukdomslidande

Läkaren sätter sig 

inte ner, han tar 

plats bakom sin 

skrivbordsstol och 

förblir stående.

Läkaren sätter sig 

inte ner, förblir 

ståendes.

Nonchalans Vårdlidande

Tre av de funna meningsenheterna som blivit kondenserade, kodade samt lagts in i 

kategorierna livs-, sjukdoms- eller vårdlidande med kategorin lidande.

Etiska övervägande
I litteraturstudien fanns det etiska övervägande att ta ställning till för att se till individens 

grundläggande rättigheter och värden (Sandman & Kjellström, 2013). Det var viktigt att ha 

etiska hänsynstaganden genom hela litteraturstudien och skydda de individer som ingick i

litteraturstudien. Informerat samtycke innebär att deltagarna ska ha rätt att själva bestämma 

om sitt deltagande i litteraturstudien, men de utvalda patografierna är offentliga vilket 

underförstått innebar att redan befintligt samtycke fanns (Sandman & Kjellström, 2013).

Genom hela litteraturstudien var det viktigt att förhålla sig till de etiska principerna; 

rättviseprincipen, godhetsprincipen och principen att inte skada (Olsson & Sörensen, 2011).

Rättviseprincipen innebär att alla ska behandlas lika oavsett kön och ålder. Godhetsprincipen 

strävar efter att göra gott och förhindra skada genom att förebygga. Detta ska leda till bättre 

diagnostisk och behandling. Principen att inte skada innebär att inte utsätta någon för skada 
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och handlar om patientens integritet, värderingar och respekt (Olsson & Sörensen, 2011). I 

litteraturstudien behandlas alla lika och meningsenheter som plockats ut behöll sin mening 

utan att förvrängas.

Resultat
De 225 meningsenheterna med tillhörande koder hör alla till ett lidande. Meningsenheterna 

beskrev en individs lidande i samband vid ett utmattningssyndrom. Lidandet delades upp i 

livs-, sjukdoms- och vårdlidande utifrån Katie Erikssons teori, vilket resultatet utgick ifrån. 

Livslidande
Analysen visade att livslidande var en stor del av det lidandet som en individ med ett 

utmattningssyndrom upplevde. En central del hos individen var känsla av oro, sorg, 

minnessvårigheter, behov av återhämtning, trötthet, förlorad identitet, oviss framtid och 

otillräcklighet.

Känslan av oro fanns ofta där. Det beskrevs av individen som oro över att inte klara av saker 

själv i den mån de kunnat tidigare, innan utmattningssyndromet var ett faktum. Oroskänslor 

över att inte kunna gå tillbaka till arbetet, kunna vara där för sina barn eller att inte klara av 

de vardagliga sysslorna. Det gav också en känsla av att vara otillräcklig för omgivningen, 

familjen, hemmet och sig själva.

Jag känner mig bedrövad. Ska livet vara så här nu. Ska jag samla all 

kraft för att kunna möta min omgivning och sedan sova bort min lediga 

tid. Hur ska jag kunna vara mamma då? (Holmgren, 2015, s. 100–101)

Trots dagar bestående av vila blev individen inte utvilad. Individen blev ständigt påmind om 

att kroppen måste vila efter minsta ansträngning då reaktioner som extrem trötthet visade sig. 

Tillsammans med tröttheten fanns nedstämdhet och sorg. Sorg över att inte tillfriskna trots 

stor mängden vila, men också en sorg över tappad livslust och glädje. Identiteten kändes 

förlorad, individen kunde inte se sig själv som stark och tanken på lust och välmående fanns 

inte längre där. Att förlora sin identitet upplevdes av individen som en stor sorg. En sorg 

kring framtidens ovisshet.
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Känslan av att få ta ett steg tillbaka gällande det som individen en gång hade kunnat utföra 

kändes oerhört svårt. Som återgång till arbetet efter sjukskrivning eller upptäckten av att inte 

vara samma individ den en gång varit i sociala sammanhang. Att känna sig svimfärdig på ett 

utvecklingssamtal eller att tvingas avbryta eller tacka nej till sociala tillställningar gjorde att 

individen kände sig begränsad. Begränsningarna gjorde sig påminda i alla vardagliga 

sammanhang. Vid för många intryck på en gång kunde individen känna sig frånvarande under 

en utförd vardaglig syssla. Vardagens struktur var förlorad och en ny struktur behövdes med 

avsatt tid för vila. Individen var under lång tid i behov av återhämtning. Mycket tid, många år 

av livet, upplevdes som förlorad.

Den här sommaren planerar jag ingenting och reser inte bort. Bara 

tanken skapar för mycket stress. Jag sover fortfarande många timmar per 

natt och oftast en stund mitt på dagen. (Holmgren, 2015, s. 120)

Individen upplevde att det var mycket svårt att komma ihåg saker. Dels det som ligger nära i 

tiden så som avklarade samtal eller till och med de samtal som pågick för stunden. Minnet 

kunde också ha försvunnit över tiden som hade varit. Både högtidsdagar och vardagar hade 

suddats bort, likaså sådant som individerna tidigare hade kunnat utföra i arbetssammanhang 

hade försvunnit. En ovisshet om framtiden växte fram och individen såg det som en stor 

ansträngning och oro att ens tänka på den. Utöver det fanns det svårighet att kunna fokusera 

tankarna. Det kändes svårt för individen att hålla koncentrationen i allmänna miljöer och i 

samtal med andra.

Grubblar över framtiden – kommer jag någonsin att orka något igen? 

Kommer jag att känna lust och förväntan igen? (Jacobs, 2000, s.46)

En känsla av orkeslöshet gjorde sig påmind framförallt i sociala sammanhang. Det fanns 

ingen ork att vara en del av sociala sammanhang och gjorde individen osäker på vad 

individen egentligen klarade av. Men det låg även en rastlöshet som blandade sig med orken 

vilket gjorde att individen kände sig både rast- och orkeslös. Rastlösheten närvarade och 

gjorde det svårt för individen att kunna koppla av. Att inte kunna koppla av och att både 

kroppen och hjärnan gick på högvarv gjorde att individen upplevde stress. Vissa saker 

stressade individen mer än andra. Jobbet var en sådan faktor och skenande tankarna i 
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samband med det skapade en rädsla och fruktan i sig. Individen kunde också uppleva fruktan 

för att sova då individen var rädd för att inte vakna mer. Individen upplevde sig heller inte 

kunna vara ensam med sina barn nattetid då rädslan för att inte vakna var påtaglig.

Min rädsla gjorde det svårt att vara ensam med barnen framför allt på 

nätterna. Jag kunde inte låta bli att tänka på vad de skulle göra nästa 

morgon om jag inte vaknade. (Holmgren, 2015, s. 38)

När individen själv hade accepterat sin diagnos kom en sjukdomsinsikt som kunde vara 

mycket jobbig att uppleva. Däremot fanns det en ovisshet om vem som egentligen kunde 

hjälpa till för en acceptans för att nå vägen till ett tillfrisknande. När acceptans infunnit sig 

kände individen av sjukdom mer än någonsin. Att tillåta känslor som sorg och trötthet var 

svårt att acceptera tillsammans med alla de annorlunda känslorna i kroppen. Men saknaden 

efter det gamla jaget är stort, individen ville bli frisk och känna lust och glädje igen. 

Individen beskrev ”Om jag skulle se ut som jag mår, skulle ingen våga tilltala mig” (Alm, 

2003, s. 29). Som att vara helt trasig inombords.

Sjukdomslidande
Analysen visade att de fysiska sjukdomssymptomen till en början var ganska milda och 

diffusa. Individen upplevde en konstig känsla av obehag i kroppen som individen inte kunde 

tyda vad det berodde på. En sjukdomskänsla i form av illamående, yrsel, huvudvärk, magont 

och frusenhet beskrev individen i början av utmattningssyndromet. Ju längre sjukdomen 

skred blev symptomen mera påtagliga och individen blev mer begränsad i sin vardag. 

Spänningar i kroppen ledde till ofrivilliga muskelryckningar som gjorde att individen hade 

svårt att slappna av och hålla kroppen stilla. Synrubbningar som gav tunnelseende, svårt att 

bedöma avstånd och att proportionerna förvrängdes var upplevelser som individen drabbades 

av.

Berättar för väninnan när jag är på väg att köra in i en rondell att 

propetitionerna också blir förvrängda, och att jag inte kan fickparkera 

och har svårt att bedöma avstånd. (Alm, 2003, s. 30)

Tröttheten som successivt blev värre och värre var en stor del av sjukdomen. Individen blev 

åter begränsad till vad individen kunde och orkade göra. Individen berättade att bilen blev 
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räddningen för att orken att gå eller cykla fanns inte. Vid minsta lilla ansträngning blev 

individen andfådd, darrig och trött. Individen beskrev hur känslorna förändrades och att 

humöret blev ojämnt. Att lätt bli irriterad eller att bli oerhört ledsen var så kroppen reagerade 

bortom individens kontroll.

Vid det senare skedet i sjukdomen blev symptomen svårare och individen kände att ångesten 

tagit ett stadigt grepp om kroppen. Ångesten slog ofta till när individen kände ensamhet och 

ingen hjälp fanns i närheten. I sociala situationer då intrycken för individen blivit för många 

slog ångesten till och individen var tvungen att lämna snabbt.

Det tar stopp jag känner att jag måste lämna fort annars kommer 

ångesten på besök. Intrycken har blivit för många. (Holmgren, 2015, s. 

102)

Ångesten tenderade att öka och ledde till att individen drabbades av panikångestattacker. 

Med dunkande hjärta, tryck över bröstet och en kropp som var spänd i alla muskler gjorde 

individen skräckslagen. Individen kunde inget göra mer än att vänta tills panikångesten släppt 

vilket resulterade i att individen blev helt utslagen. Individen berättade att stressymptom hela 

tiden fanns i kroppen. Det kunde visa sig genom att individen hade svårt att slappna av, 

koncentrera sig och att hjärnan inte klarade av att ta emot information mer än korta stunder. 

Sedan blev det kortslutning. Domningar i olika kroppsdelar var ett symptom som individen 

upplevt och som resulterade i fallolycka.

Mitt ena ben domnade bort en morgon så pass mycket att jag ramlade när 

jag skulle stiga upp ur sängen. (Holmgren, 2015, s. 15)

Vårdlidande
Analysen visade att en individ med ett utmattningssyndrom kände av ett vårdlidande. 

Individen kände att den inte fick den hjälp som behövdes. Flera olika läkare som inte 

lyssnade och som alla tyckte olika. Individen fick sjukskrivning utan en egentlig förklaring, 

fick ta kontakt för vidare hjälp på egen hand och ansågs inte vara sjuk. Individen kände sig 

övergiven när den blev lämnad i ett rum på sjukhuset och hade svårt att känna sig övertygad 

om läkarens förklaring på individens symptom. Individen blev nonchalant betraktad som att 
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den bara skulle rycka upp sig och gå ut och njuta av vädret. Individen kände att den inte fick 

den informationen som skulle behövts från början utav vården, just för att kunna känna sig 

tryggare vid obehagliga symptom.

Jag vet att sjuksköterskan bokat in trettio minuter för mitt besök. När han 

öppnar dörren och visar att vårt samtal är över har det knappt gått fem 

minuter. Jag går ut i solen, benet domnar bort och själen värker.

(Holmgren, 2015, s. 48)

Trots många olika undersökningar och utredningar kom ingen vårdpersonal fram till något 

resultat, då olika värden såg bra ut. Individen hade en stark önskan om att få hjälp för att bli 

bättre, men visste inte vart eller hur. Samtidigt som individen väntade på att få en slags 

behandling för att bli bättre, just för att den inte orkade vänta längre.

Svåra magsmärtor som följdes av ett otal undersökningar och 

utredningar. Utan något egentligt resultat. (Alm, 2003, s. 5)

Diskussion

Metoddiskussion
Vid val av patografier skulle endast diagnosen utmattningssyndrom vara konstaterat. En 

definition av utmattningssyndrom enligt Socialstyrelsen (2003) är att utmattningssyndrom 

endast används om det inte finns en depressionsdiagnos hos individen. Om individen i 

samband med sitt utmattningssyndrom får en depression lyder diagnosen 

utmattningsdepression och om individen har en egentlig depression som leder till ett 

utmattningssyndrom blir diagnosen egentlig depression med utmattningssyndrom (ibid.). 

Litteraturstudien använde sig endast av patografier där individerna endast fått en 

utmattningsdiagnos. Alltså fanns det ingen depressionsdiagnos med i bilden, trots att 

individerna beskrivit att de känt sig deprimerade. 

De meningsenheter som markerades i patografierna enskilt av författarna, visade att lidandet 

kring utmattningssyndrom kunde konstateras. Med tillräckligt stort antal meningsenheter 

som, efter individuell markering, granskats tillsammans av författarna visade sig nästan alla 
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vara samma meningsenheter. Litteraturstudiens syfte besvarades genom meningsenheternas 

innehåll och lidandet visade sig vara en stor del av ett utmattningssyndrom. Hade inte 

litteraturstudiens behandlade patografier resulterat i tillräckligt med meningsenheter hade 

lidandet inte visat sig vara en så stor betydande del i ett utmattningssyndrom. Samtidigt lyftes 

endast lidandet i den här litteraturstudien med en deduktiv ansats.

Baksidan med att arbeta deduktivt är att data av vikt kan falla bort då de inte platsar in i den 

valda teorin (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Litteraturstudien utgick från en 

deduktiv ansats med lidandet i fokus. Där av lyftes endast lidandet vilket resulterade i att 

övriga upplevelser vid ett utmattningssyndrom föll bort. Den deduktiva ansatsen gjorde att 

litteraturstudien utvecklades med en från början färdig under- och huvudkategori. Vilket 

gjorde att litteraturstudien fortfarande inspirerades av Graneheim och Lundmans sätt att 

arbeta med en studie.

Om litteraturstudien istället haft en induktiv ansats med samma syfte hade fortfarande 

lidandet vid ett utmattningssyndrom belysts. Däremot hade allt lidande bara konstaterats men 

inte kunnat delas in i färdiga underkategorier utan författarna hade själva formulerat 

underkategorierna. Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) belyser ett problem med att 

arbeta induktivt kan vara att det inte alltid ger nya insikter utan bara leder till en 

sammanfattning av det insamlade materialet. Henricsson och Billhult (2017) menar att om en 

induktiv ansats hade valts för litteraturstudien fanns det en risk att slutsatsen blivit en 

beskrivande upprepning av materialet vilket kunde leda till att litteraturstudien inte hade ökat 

förståelsen av det som studerats. Skillnaden i att arbeta induktivt jämfört med deduktivt är att 

vid induktiv ansats börjar forskaren själv att samla i empirin medan i deduktiv ansats börjar 

forskaren med antaganden som baserats från tidigare kunskap (ibid.).

Eriksson (2018) beskriver de olika formerna av lidande som enklare att lindra när de får en 

mer konkret förklaring. Däremot är det svårt att skilja på livs- och sjukdomslidande i många 

situationer då de går in i varandra. Ett exempel på att lidande kan tillhöra både livs- och 

sjukdomslidande är koden trötthet. Eriksson (2018) beskriver sjukdomslidande som en 

uppkomst utifrån smärta vid sjukdom eller behandling. Livslidande förklaras genom att 

individens existens hotas samt att individen blir begränsad i sociala sammanhang (ibid.). 

Koden trötthet placerades i underkategorin livslidande i resultatet men skulle också kunna 

tillhöra ett sjukdomslidande. Individen kunde känna ett sjukdomslidande eftersom individen 
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var trött och behövde vila på grund av sin utmattning, som en slags smärta. Men tröttheten 

gjorde sig mer påmind i de sociala situationerna då tröttheten ständigt var närvarande. 

Individen blev begränsad av sin trötthet och behövde stå över sociala tillställningar. 

Om långa meningsenheter inte delats hade det gjort att litteraturstudiens resultat sett 

annorlunda ut. Detta eftersom meningsenheterna hade blivit svårare att koda till en specifik 

kod och läggas under rätt underkategori av lidande. Flera koder som kunde placerats om från 

livs- till sjukdomslidande var koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter. Koderna var 

båda ursprungliga från sjukdomen, utmattningssyndrom, men påverkade individen i de 

dagliga sociala sammanhangen vilket gjorde att de placerades i underkategorin livslidande. 

Resultatdiskussion
Litteraturstudiens syfte var att belysa lidandet hos individer med utmattningssyndrom. 

Litteraturstudien hade en deduktiv ansats, vilket innebar att en teori prövades. Katie 

Erikssons teori om lidandet, uppdelat i sjuk - livs och vårdlidande blev de tre 

underkategorierna med lidande som huvudkategori. Livslidande var en stor del av det 

lidandet som en individ med ett utmattningssyndrom upplevde. Upplevelser som oro, förlorad 

identitet, oviss framtid, sorg, social påfrestning och otillräcklighet. Sjukdomslidande visade 

fysisk sjukdomskänsla, ångest och panikångest. Individen som drabbats av ett 

utmattningssyndrom kände av ett vårdlidande. Individen upplevde att vården inte gav den 

hjälp och informationen som behövdes, just för att kunna känna trygghet vid alla obehagliga 

symptom.

Sjuksköterskans konkreta roll innebär att lindra lidandet. Det finns små enkla resurser som 

sjuksköterskan kan använda sig av för att minska lidande och som skapar ett förtroende samt 

minskar rädsla och ångest (Dempsey et al., 2014). Ångest, minnesstörningar, sömnstörningar, 

högt blodtryck, depression och koncentrationsproblem är vanliga symptom vid ett 

utmattningssyndrom och är svåra att hantera (Gustafsson et al., 2008). Litteraturstudiens 

resultat beskrev att ångest under utmattningssyndromet var ett faktum. Ångesten kom när 

individen kände sig ensam, utan någon i närheten samt i sociala situationer där det blivit för 

många intryck. En ökad ångest led till panikångestattacker som bara kunde väntas ut till ett 

stadie där individen blev helt utslagen.
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Under tiden ångesten var närvarande samt tiden efter en panikångestattack innebar ett lidande 

för individen, ångesten relaterades då till ett sjukdomslidande. Eriksson (2018) beskriver att 

sjukdomslidande är något som uppstår vid smärta relaterat till sjukdom. Smärtan som både 

kan vara psykisk och fysisk tar individens uppmärksamhet och gör det svårt att övervinna 

lidandet. Ett lidande bör lindras med allt som kan göras (ibid.). Arman och Rehnsfeldt (2007) 

beskriver att i mötet med en lidande individ kan sjuksköterskan med enkla resurser se vad 

individen behöver utan att den säger något. Tidsbrist är en sådan faktor som gör att 

individerna inte ber om stöd, men sjuksköterskan kan ändå se behovet och ge individerna tid 

för stöd (ibid.). 

I resultatet framkom det att individen hade en stor oro över saker som annars bara flöt på i det 

dagliga livet. En känsla av oro fanns över att inte klara av sitt arbete eller att inte kunna gå 

tillbaka till sitt arbete efter sin sjukskrivning. Gustafsson et al. (2008) beskriver att individen 

plågas och lider av att inte känna sig tillräcklig någonstans. Dåligt samvete och känslan av 

misslyckande av att inte hinna och finnas till för sin familj gör att individen plågas och lider.

Eriksson (2018) styrker att när en individ drabbas av lidande tas något definitivt och konkret 

ifrån den och en stor sorg och rädsla utvecklades utifrån att något håller på att mistas.

En sjuksköterska möter dagligen patienter som lider på grund av smärta, sjukdom eller rädsla 

(Arman & Rehnfeldt, 2011). Vid mötet med den lidande ska sjuksköterskan känna viljan att 

eliminera lidandet eller att kunna lindra lidandet. En individ som inte upplever stöd från 

vårdpersonalen i etiska frågor kan känna ett vårdlidande och övergivenhet då de inte får hjälp 

i frågor om framtiden (Rehnsfeldt, & Arman, 2008). Individerna i resultatet berättade att det 

fanns en känsla över att inte få den information och den hjälp som behövdes av 

vårdpersonalen, just för att kunna känna sig tryggare. Eriksson (2018) hävdar att utebliven 

vård kan innebära att kunskap kring omvårdnad saknas hos vårdpersonalen, det finns en 

bristande förmåga till motivet att vårda. Det är alltid en kränkning av människans värdighet 

när vården uteblir och är ett sätt för vårdpersonal att utöva makt över en maktlös (ibid.).

Eriksson (2018) hävdar att hela livssituationen påverkas av ett lidande, att vara en individ 

bland andra individer påverkas. Lidandet består i att hela individens existens kan sättas på 

spel eller att individen blir begränsad i sociala sammanhang. I resultatet lyftes det fram att 

individen inte kunde klara av sina sysslor i vardagen. Att inte finnas där för sina barn gav en 

känsla av att inte räcka till för varken sig själv, familjen eller omgivningen. Gustafsson et al. 
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(2008) konstaterar att individen kämpar mellan vad individen kan hantera och vad individen 

kan göra i dagsläget. Resultatet beskrev att när individen nått den punkt att inte klara av saker 

den gjort tidigare, var utmattningssyndromet ett faktum. Gustafsson et al. (2008) lyfter fram 

att när individen når den punkt då den inte kan fortsätta längre är kaoset ett faktum. Individen 

har förlorat fotfästet och drabbats av ett utmattningssyndrom. Resultatet beskrev att 

individens identitet kändes förlorad, individen kunde inte se sig själv som stark och tanken på 

lust och välmående fanns inte längre där. Att förlora sin identitet upplevdes av individen som 

en stor sorg, en sorg kring framtidens ovisshet. Gustafsson et al. (2008) styrker att falla över 

kanten och nå en svaghet som innebär att bli kroppsligt varnad och att bli tvungen att överge 

kampen om kroppen. Individen har inget kvar, det är kaos och individen vet inte vem den är.

En individs upplevelse av att leva i en sviktande kropp och att bli beroende av andra är ett 

tillstånd som ingen individ vill befinna sig i (Koskinen & Lindström, 2015). Gustafsson et al. 

(2008) belyser att när individen har kommit till den punkten då den inte kan förändra sin 

situation inser individen att den inte skulle tagit på sig så många uppgifter.

Slutsats
Litteraturstudien belyser lidandet vid utmattningssyndrom utifrån Katie Erikssons 

omvårdnadsteori om lidandet. Katie Eriksson delar in lidandet i livs - sjuk och vårdlidande. I 

resultatet framkom det att livslidande var en stor del av en individs lidande vid 

utmattningssyndrom. Några av de mest centrala delarna var trötthet, otillräcklighet och 

förlorad identitet. Vid sjukdomslidande var symptomen milda till en början men ju längre 

utmattningen skred förvärrades symptomen. Ett vårdlidande kunde upplevas genom brist av 

information och hjälp av vårdpersonal. Individer med utmattningssyndrom kände sig ofta 

missförstådda och nonchalerade när vård söktes. För att detta ska kunna undvikas är det 

viktigt att sjuksköterskan som möter individer med utmattningssyndrom har kunskap kring 

psykiska och fysiska symptom, vilket kan minska lidandet hos individer med 

utmattningssyndrom. Sjuksköterskan ska på ett tidigt stadie kunna se risker med att drabbas 

av utmattningssyndrom. Därför är information och vägledning en viktig aspekt för att 

förebygga insjuknandet. Idag finns det begränsad forskning kring utmattningssyndrom som 

inte är arbetsrelaterat. Det vill säga begränsad forskning om hur ett utmattningssyndrom och 

dess lidande påverkar individen i vardagen. Det krävs mer forskning för att kunna upptäcka 

symptom i tid för att kunna hindra och förebygga uppkomsten av utmattningssyndrom och 

dess lidande hos individen.
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Självständighet 
Patografierna som valdes söktes fram gemensamt. Patografierna lästes enskilt och 

meningsenheterna som passade in på syftet markerades. Alla markerade meningsenheter 

diskuterades gemensamt och placerades in under de tre lidandena. Inledningen arbetades fram 

gemensamt. I bakgrunden stod J.S. för psykisk ohälsa och stress och M.A. för 

utmattningssyndrom och personcentrerad vård. Lidandet skrevs tillsammans för att få med 

det viktiga i lidandet. Innehållsanalys, resultat, metoddiskussion och resultatdiskussion har 

författarna suttit tillsammans och diskuterat fram allt från början till slut. Samarbetet har varit 

mycket gott och författarna har fått en positiv upplevelse av att göra en litteraturstudie. 

Författarna har under hela arbetets gång varit aktiva och deltagit.
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