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Stress i det moderna samhället. 
 

Cecilia Ekman 
 

 

Syftet med denna studie är att undersöka de kognitiva och emotionella reaktioner 
som sker under långvarig stress. Uppsatsen är inspirerad av en kvalitativ ansats, 
hermeneutiken. Forskningsmetoden är en fallstudie där två person har blivit 
intervjuad på djupet i området. I bakgrund och tidigare forskning finns kognitiva 
och emotionella reaktioner som sker under långvarig stress. Några av dessa 
reaktioner är depression, ångest, ilska, irritabilitet, försvarsberedskap, 
minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, talstörningar och 
organisationsproblematik. Intervju personerna har blivit utsatt för intensiv 
långvarig stress. Intervju personerna kunde också påvisa många av dessa kognitiva 
och emotionella reaktioner i intervjun från sitt liv. Eftersom långvarig stress har 
stor inverkan på kognitiva och emotionella funktioner är detta ett tillstånd att ta på 
mycket stort allvar. 

Nyckelord: långvarig stress, utbrändhet, kognitiva reaktioner, emotionella 
reaktioner, depression, ångest, aggression, minnesstörningar, talsvårigheter, 
koncentrationssvårighete, sjukskrivning, arbetslöshet.   

 

Sverige och invånarnas hälsa går att se på flera olika sätt. Levi (2004) menar att Sverige har 
väldigt låg barnadödlighet och en väldigt lång medellivslängd i världen. Trots dessa värden 
som ändå ska säga en del om landets hälsovälstånd är det många som är sjukskrivna. Levi 
(2004) menar att det är stress som är en stor orsak till ohälsa i landet. 

Währborg (2009) menar att stress har blivit ett vanligare fenomen i vårt samhälle. Han anser 
att det finns betydande förklaringar till varför olika former av aggression förekommer allt 
oftare bland både barn och vuxna i samhället. Han anser också att det finns både 
psykologiska, fysiologiska och sociologiska orsaker till stress och stressuttryck kan ta sig i en 
hel del olika utryck. 

Stress är ett ämne som är svårt att dela av ämnesvis eftersom det finns många delar inom 
stress. Jag ska försöka att inrikta mig på de psykologiska reaktionerna av stress därför att jag 
anser att de har kommit i skym undan. Stress kan dock utlösas av fysiska förändringar men te 
sig psykologiska och tvärtom så därför kommer de att gå hand i hand med varandra. Som Levi 
(2006) uttrycker det hela så kräver välfärden att systemet och individerna tänker utifrån ett 
helhetstänkande för att få bukt på ohälsa.  

(Währborg, 2009) menar också att det finns studier som visar hur stressfysiologiska reaktioner 
kan uppstå utan att de delar av hjärnan som vidmakthåller medvetandet är involverade. Detta 
visar att det finns en sannolikhet att personer kan känna sig stressade utan att veta om att de är 
stressade.  
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Det vi kan se är att stress alltså är komplext och består av olika delar.  Många är drabbade av 
stress och det kan även finnas många som är stressade fast de inte vet om det. Stress är ett 
mycket aktuellt område med tanke på att samhällsstrukturen är fylld av mycket stress. Jag 
frågar mig själv, vad finns det egentligen för psykologiska följder av långvarig stress? 

Det finns många människor som idag har blivit utförsäkrade trots sjukdom och får ingen 
ersättning att leva för, detta är förstås mycket stressande. Det finns också människor som är 
överbelastade på sin arbetsplats och detta är också en stor stressfaktor. Min mening är att 
stressens roll på individen och samhällsstrukturen är underskattad.  Detta till trots mot den 
mängd av forskning inom området som finns att tillgå. Har de psykologiska reaktionerna av 
stress hamnat i skymundan eller är de helt enkelt inte prioriterade? Kan psykologiska 
reaktioner av stress vara allvarliga? 

Med denna studie vill jag därför gå djupare in i de kognitiva och emotionella reaktioner som 
sker när en individ blir utsatt för långvarig stress. Detta i hopp om att stressens betydelse blir 
mer påtaglig för läsaren. 

 

Vad är stress och vad kan orsaka stress?  

Stress är ett stort begrepp och alla har oftast en uppfattning eller definition av vad stress är. 
Här är några förklaringar på vad stress är: Währborg (2009) menar att stress kan ses som 
påfrestningar i den fysiska eller sociala miljön som utlöser kompensatoriska fysiologiska 
reaktioner. Levi (2001) menar att stress utlöses när en individ utsätts för påfrestningar och 
anpassningskrav och speciellt nya och ovana sådana. Påfrestningarna kan både vara av fysisk, 
psykisk och social karaktär och är ofta förenade med ångest, oro eller obehag. Stress är 
responsen av dessa påfrestningar.  Währborg (2009) fortsätter med att säga att vad som 
orsakar stress hos en individ är inte en bestämd faktor. Det är individens varseblivning, 
tolkning och motivation som avgör hur den slutgiltiga reaktionen blir.   

Stress är en funktion som vi behövde längre tillbaka på stenåldern. Den uppkom när vi bland 
annat var i fara som en alarmsignal för att vi människor bland annat skulle reagera med ökat 
adrenalin redo för kamp mot den fara som de stod inför. Levi (2001) menar att det är svårt i 
dagens samhälle att ta till nävarna och fysisk våld när stressituation uppstår. Det är ganska 
svårt att fly från trafiken, arbetsuppgifter eller en dålig ekonomi därför har stressreaktionerna 
ingen positiv effekt i dagens läge som det var förr. 

Levi (2001) menar att stress framkallas av den bristande passformen mellan bland annat det vi 
behöver och orkar och vad miljön erbjuder och kräver av oss. Människan behöver själva 
kunna påverka sin situation och vara med och bestämma sitt ansvar, men miljön erbjuder 
antingen mindre eller kräver mera av detta. Människan behöver ett visst mått arbete men 
miljön kan antingen kräva för mycket (översysselsättning) eller erbjuda för lite av detta 
genom arbetslöshet. Om en individ inte kan påverka sin situation tillräckligt mycket eller 
inget alls uppstår stress. Några exempel på detta är att individen blir omplacerad, får byta 
skift, dålig ekonomi, arbetslös, mer arbetsuppgifter etc. Stress kan också utlösas av att 
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individen får för mycket eller för lite information. Individen blir till exempel undanhållen 
information om ens arbetssituation. Stress kan likaså framkallas av för mycket förändringar, 
rollkonflikter, höga förväntningar eller för höga krav på sig själv. Gemensamt för de olika 
påfrestningarna som kan utlösa stress är bristen på beslutsutrymme, egenkontroll och 
egenmakt.   

 

Bristande socialt stöd. 

Socialt stöd är det nätverk av relationer som en individ har, där individen kan känna tillit, 
trygghet och utveckling hos (Währborg, 2009). Ett socialt nätverk kan bestå av många olika 
relationer och genom att titta på hur många relationer individen har, längden på relationerna, 
typ av stöd individen får osv. Socialt stöd kan fungera som en omedelbar skyddsfaktor mot 
stress och som en coping-resurs. Detta därför att en individ kan vända sig till sitt sociala 
nätverk för främst stöd men kanske också råd och hjälp med att hitta lösningar när individen 
är orolig eller har problem i sitt liv. På detta sätt menar Währborg (2009) att en individ kan 
hålla borta många både emotionella som kognitiva stressorer men också förstärka sin känsla 
av stress om en individ inte har något socialt stöd. Han fortsätter med att berätta att flera 
framstående forskare har visat att socialt stöd minskar aktiviteten i kroppens 
stressfysiologiska system. Det finns observationer hos apor som tyder på detta genom bland 
annat när den dominanta hannen är i en stödjande och stabil socialmiljö så påvisar hannen en 
låg grad av stress medan när hannen är i en miljö som är fientlig och tävlingsinriktad så visar 
hannen ökande grad av stress.  

Låg socioekonomisk status är också något som kan skapa stress likaså social rörlighet, 
upplevd osäkerhet i den sociala rollen, geografisk rörlighet, snabba livsförändringar och 
migration. Socialförändring i olika former utgör alltså en riskfaktor för stress.  

 

Skillnad på kortvarig och långvarig stress. 

Währborg (2009) menar att det är stor skillnad på kortvarig och långvarig stress, det är 
skillnad på kortvarig och funktionell stress och långvarig och dysfunktionell stress. Den 
kortvariga stressen är för det mesta ändamålsenlig eftersom när vi bland annat blir utsatt för 
akuta faror är stress en skydds- och försvars reaktion vilket är logiskt. Det är när den 
kortvariga stress reaktionen återupprepas tillräckligt många gånger som den övergår i en 
utveckling av ett långvarigt och dysfunktionellt tillstånd. Samma stress kan därför vara bra 
och dålig beroende på sammanhanget. Det beror också på hur ofta situationen uppträder och 
med vilken intensitet. Det som är uppenbart är ändå att stressreaktionerna förändras efterhand 
när den går från kortvarig till långvarig stress. Både när det gäller kortvarig och långvarig 
stress är det hormonbalansen som rubbas (Währborg, 2009). När det gäller kortvarig stress så 
aktiveras hormoner och hormonsystem, vilket är en normal fysiologisk funktion hos 
människan. När kortvarig stress övergår till långvarig är fortfarande dessa hormoner och 
hormonsystem aktiverade men det som sker är att det uppstår både kroppsliga - och 



5

beteendeförändringar som kan anses vara en del i ett sjukdomsförlopp. Övergången mellan de 
olika typerna av stress bestäms främst av tiden och intensiteten men också av situationens 
tillstånd dvs. om den är allvarlig eller traumatisk. 

 

Reaktioner av långvarig stress. 

Först följer några grundläggande stressreaktioner som uppstår hos oss människor när vi blir 
stressade, oavsett kortvarig eller långvarig stress. 

Währborg (2009) beskriver att de stressfysiologiska reaktionerna utlöses när inte hjärnan själv 
kan finna en omedelbar lösning på de hotbilder individen upplever. Det finns några olika 
stressreaktioner som hjärnan kan utlösa beroende på vad individen upplever som ett hot. Den 
ena stressreaktionen är kamp - eller flyktreaktionen. Reaktionen består i en känslomässig 
reaktion som uppträder vid ilska och rädsla. Beteendet fokuserar på kamp eller flykt även 
kroppsliga reaktioner uppstår. Reaktionerna som individen då kan uppleva är att hjärtat slår 
snabbare och hårdare, andningsfrekvensen ökar och blodtrycket är högt. Individen är beredd 
på att slåss eller fly beroende på hotbilden. 

Försvarsreaktionen innebär att individen är på sin vakt, individen befinner sig i 
försvarsberedskap . Den fysiologiska omställningen som reaktionen ger kan ligga till grund 
för högt blodtryck om reaktionen blir långvarig. Även permanenta förändringar i blodkärl och 
blodcirkulation då både det psykologiska men också fysiologiska försvaret är uppskruvat. Ett 
exempel på långvarig stress utifrån den här reaktionen kan vara att en individ som är sjuk har 
sökt sjukskrivning men har fått avslag och skickat in en överklagan. Individen lever i ovisshet 
och befinner sig i försvarsberedskap, är på sin vakt för vad resultatet av överklagan ska ge.  

Uppgivenhetsreaktionen är en reaktion som utlöses under långvarig stress och som i folkmun 
brukar kallas utbrändhet. Individen känner sig trött oavsett hur mycket denne sover, kan 
känna hjälplöshet och nedstämdhet. Det är främst hormonella förändringar som fysiologiskt 
ligger till grund för den här stressreaktionen. Panikreaktionen innebär att individen blir 
paralyserad inför ett hot. Individen är psykologiskt påpasslig men kroppen befinner sig i ett 
passivt tillstånd.  

Aggressivitetsstress är en av två huvudtyper av stress som uppstår när en individ blivit utsatt 
för långvarig stress och är en dysfunktionell reaktion. Währborg (2009) menat att en individ 
som har aggressivitetsstress ökar sin reaktionsbenägenhet, stridsberedskap och fientlighet, 
individen känner sig lätt irriterad, fientlig och aggressiv. Det bildas alltså en känslomässig 
reaktion när individen inte kan hantera de krav och hot som uppstår. De olika delarna som 
skapar stressen är inte enbart en utan det är en samling av dessa händelser, varseblivningen 
(perceptionen), föreställningen (kognitionen), känslan (emotionen) och den kroppsliga 
reaktionen. När individen inte kan hantera de olika hotbilderna så svarar primitivare strukturer 
i hjärnan med att uttrycka framförallt ilska. Detta betyder inte att individen går ut på staden 
och slåss eller ställer sig och gapar rätt upp och ner utan sofistikerade människor låter detta ta 
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sig i utryck på olika sätt men irritabilitet och frustration finns ändå där lätt tillgängligt. Denna 
typ av påfrestning är ofta psykologiskt eller socialt relaterade.  

När en individ aktiverar stressfysiologiska reaktioner sker det en anpassning till situationen 
som omfattar hela individen. Det kan påvisas att stress leder till en primitivisering av 
individens beteende (Währborg, 2009). Till exempel, om en mamma ser sitt barn springa ut i 
gatan när det kommer en bil som får bromsa kraftigt för att väja för pojken. Mamman blir 
fruktansvärt rädd och springer bort och lyfter upp pojken på trottoaren. När pojken är utom 
fara skäller mamman på pojken och ger honom en örfil. Hon har aldrig slagit sin son förut. 
Det som hände var att mamman blev så stressad och hennes stressfysiologiska reaktioner 
skapade ett primitivare beteende och mamman blev aggressiv av sin natur. Vid långvarig 
stress minskar det sociala och kulturella inflyttande som bland annat ett svar på ett primitivare 
beteende. 

Den andra huvudtypen av stress är uppgivenhetsstress och Währborg (2009) beskriver den 
genom att förklara att individen övergår från aggressivitet, frustration och irritabilitet till att i 
större utsträckning känna sig orolig och dyster. Individens beteende kan vara undvikande, 
distanserad, flyr från personer, engagemang och initiativ. Känslolivet kännetecknas av 
återhållsamhet, otillräcklighet och hjälplöshetskänslor. Individen känner sig ofta trött och 
sliten och den ansträngda situationen ökar tröttheten och urholkningen av känslolivet. 
Tröttheten individen känner kan i värre fall ha en långsam återhämtning både efter fysisk 
och/eller psykisk ansträngning. Individen kan också känna sig ledsen och deprimerad.  

Andra reaktioner som kan uppstå under långvarig stress är koncentrations svårigheter, 
uppmärksamhets problem och problem med målinriktat beteende. Minnesstörningar kan 
också vara mycket vanliga. Utsatta individer kan förlägga saker eller glömma bort dem, 
sådant de normalt brukar komma ihåg. Alla kan glömma vid stress men vid långvarig stress så 
är denna defekt konstant. Detta beror på att kortisol produktionen ökar vid långvarig stress 
och denna stör minnesupprättandet och återkallandet av viktiga kunskaper (Währborg, 2009).  

Han fortsätter också att beskriva några fler kognitiva reaktioner av långvarig stress vilka är 
bland annat bristande planeringsförmåga, ökad impulsivitet, insiktslöshet, apati, oro, bristande 
beslutsförmåga, bristande engagemang och omotiverad upprymdhet. 

Währborg (2009) beskriver att stress också kan ta sig i fysiologiska uttryck. Några av dem är 
smärta i kroppen bland annat fibromyalgi, högt blodtryck, dyspepsi som bland annat 
innefattar halsbränna, sura uppstötningar, uppkördhet och illa mående. Fetma är också ett 
fysiologiskt uttryck för stress och skapas genom den hormonella förhöjningen i kroppen. 
Hormonet kortison och insulin kan inte reglera bland annat fettackumuleringen, hormonet 
ökar fettupptagningen som utlöses av stressen.  

 

Begrepps förklaring. 
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Kognition är de tankeprocesser som kan ske i hjärnan hos en individ (Nationalencyklopedin, 
2011). Funktioner som räknas in som kognitiva är perception, minne, begreppsbildning, 
resonerande, problemlösning och uppmärksamhet (Nationalencyklopedin, 2011). 

Emotion betyder känsla eller sinnesrörelse (Nationalencyklopedin, 2011). Olika emotionella 
uttryck kan vara glädje, sorg, ilska, rädsla eller ängsla. Karakteristiskt för ett emotionellt 
tillstånd är upplevelser, fysiologiska förändringar samt beteende eller beteendetendenser 
(Nationalencyklopedin, 2011). 

 

Forskning om kognitiva effekter av långvarig stress. 

Eling, Keijsers, Van Der Linden  och Van Schaijk (2005) studie är inriktad på att ta reda på 
om långvarig stress så kallad utbrändhet orsakar kognitiva brister hos dessa individer. De 
undrar om de kognitiva bristerna är verkliga brister eller endast något dessa utbrända individer 
tycker sig uppleva. För att ta reda på om utbrändhet kan orsaka kognitiva brister har de använt 
sig av ett känt frågeformulär som kallas Cognitive Failures Questionnaire (CFQ). 
Frågeformuläret är känt för att kunna ge ett rättvist svar på kognitiva brister så som brister i 
perception, minne och motorik. 

I deras studier valde de att jämföra tre grupper. Grupp 1, en grupp på 13 stycken individer 
som slutat jobba och sökt hjälp för sin utbrändhet. Grupp 2 består av 16 stycken individen 
som jobbar som lärare på en yrkesskola vars nivåer av utbrändhet symptom var höga, men 
som trots det fortsatt att arbeta. Grupp 3 består av 14 stycken lärare från samma skola som 
rapporterat inga tecken på utbrändhet. 

Resultatet visade att nivån på utbrändhet symptom visade sig vara signifikant relaterade till 
antalet kognitiva brister i det dagliga livet. De kognitiva brister som var signifikanta med 
utbrändhet var brister i individens uppmärksamhet, koncentrations svårigheter och svårigheter 
med att utrycka sig.  

Slutligen menar Eling, Keijsers, Van Der Linden  och Van Schaijk (2005) att liknande tester 
inte gjorts tidigare när det gäller att studera kognitiva brister hos individer som lider av 
utbrändhet. Därför är detta den första studien som visar att utbrändhet är förenat med 
svårigheter att frivilligt kontrollera uppmärksamheten och att nivån på sådana svårigheter 
varierar med graden av utbrändhet symtom. 

Den andra studien är en svensk studie och även de påpekar bristen på konsekventa studier av 
den kognitiva prestanda hos patienter med kronisk utbrändhet. Lundberg, Nyberg, Nyström 
Rhodin, Olsson och Sandström (2004) har utvärderat den generella kognitiv förmåga, minne 
och uppmärksamhet i 67 kvinnliga patienter som behandlades för kronisk utbrändhet. 

Dessa 67 kvinnor utgjorde en grupp och 15 friska kontrollpersoner utgjorde en grupp. Dessa 
resultat testades med standardiserade test av verbala och kognitiva förmåga (WAIS), verbal 
(Claeson-Dahl) och icke-verbal (Rey Komplex siffror) minne, och visuella och auditiva 
uppmärksamhet (IVA).  
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Resultatet visade betydande minskningar av icke-verbalt minne, auditiv och visuell 
uppmärksamhet för patientgruppen med kronisk utbrändhet. Det finns alltså kognitiva 
funktionsnedsättningar hos individer med kronisk utbrändhet. 

Ellbin och Jonsdottir (2007) bekräftar också att det finns belägg för kognitiva reaktioner under 
långvarig stress. De kognitiva reaktioner som de pekar på som försämrade är då 
minnesförmågan, uppmärksamhet och förmågan att göra fler saker samtidigt så kallade 
simultanförmågan.  

 

Forskning om emotionella effekter av långvarig stress. 

I den här studien har Checkley (1996) studerat hormonbalansen i HPA-axeln och sambandet 
mellan stress och depression. Han har utfört studier på djur främst råttor där han har upptäckt 
att stress påverkar hormonbalansen i HPA-axeln som i sin tur påverkar djurens emotionella 
tillstånd. Den biologiska reaktionen är inte intressant här men Checkley (1996) påvisar att 
yttre påverkan så som långvarig stress kan förändra den hormonella balansen som reglerar 
många av djur och människors välmående, därför kan förändringar i hormonbalansen påverka 
en individ. Resultatet visar att stress kan göra en individ deprimerad det vill säga känna oro, 
nedstämd och ängslan.   

Contrada, Gottdiener, Holmes, Krantz, och Rogers (2006) har undersökt ett antal olika studier 
kring ämnet stress och dess samband med emotionella reaktioner och kranskärlssjukdom. 
Nedan finns en modell som beskriver hur ett stress händelseförlopp ser ut.     

 



9

Figur 1. Detta är en modell som Contrada, Gottdiener, Holmes, Krantz, och Rogers (2006) 
har använt sig av för att visa sambandet mellan den yttre miljön, individens perception, 
negativa emotionella reaktioner och fysiologisk respons. 

 

Contrada, Gottdiener, Holmes, Krantz, och Rogers (2006) menar att stress processen 
innefattar tre områden, den yttre miljön, individens perception eller bedömning och 
fysiologisk respons. De menar därför att många som studerat stress inte har studerat dem 
utifrån alla områden samtidigt utan har bara valt ett av områdena och de menar då att helheten 
kan bli förbisedd.  

De anser också att stress kan utlösa många emotionella reaktioner. Detta kan i sin tur leda till 
fysiologiska problem om tillståndet består. De emotionella reaktioner som de menar att stress 
kan utlösa är ilska, fientlighet, irritabilitet och frustration.  

 

Syfte. 

Stress är ett fenomen som ofta diskuteras i samhället men jag anser inte att det diskuteras 
riktigt på djupet. Samhället talar om att man ska akta sig för att stressa för mycket och att det 
inte är bra med stress. Stress är ett komplext tillstånd och kan utlösas på olika sätt men stress 
kan också te sig på många olika sätt. När samhället genom främst media talar om stress låter 
det ganska enkelt och innebörden av stress skrapas bara på ytan. Det finns inte några större 
diskussioner som går in på djupet om vad som faktiskt händer när man blir utsatt för långvarig 
stress.  

Vad är det som faktiskt händer ur ett psykologiskt perspektiv när en individ blir utsatt för 
långvarig stress? Finns det några kognitiva och emotionella reaktioner som kan uppstå hos en 
individ som blivit utsatt för långvarig stress? 

Syfte: Syftet är att undersöka kognitiva och emotionella reaktioner som sker under långvarig 
stress.  

 

Metod. 

Deltagare. 

Jag valde utav intresse att inrikta mig mot kognitiva och emotionella reaktioner av långvarig 
stress. Jag frågade mina vänner om de kände någon som hade varit utsatt för långvarig stress. 
Genom att jag kom i kontakt med ett par personer som blivit utsatta för långvarig stress 
bestämde jag mig för att fråga om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju till 
min studie. Jag frågade dem på vilket sätt de tyckte att de blivit utsatt för långvarig stress och 
jag fick uppfattningen av att de skulle ha något att tillföra till min studie på de visset att de 



10

passade in på mina förväntningar. Med två personer i fokus är tanken att fördjupa sig så 
mycket det går i de här personernas erfarenhet i anknytning till syftet.  

Enligt Denscombe (2009) är fallstudie som forskningsmetod en vanligt förekommande 
datainsamlingsmetod inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning. En fallstudie 
används bland annat för att fördjupa, utveckla och nyansera teorier och begrepp, men den kan 
också användas för att styrka eller belysa hypoteser. Denscombe (2009) menar också att det är 
karakteristiskt för en fallstudie att den ofta inriktar sig på en enhet att undersöka och inte 
många samtidigt. Detta därför att få en djupare förståelse och bättre insikt i det som ska 
undersökas.  

I mitt arbete har jag valt att göra en fallstudie. Detta för att kunna gå in på djupet i och få en 
mer detaljerad återgivning från mina intervjupersoner. Den detaljerade återgivningen som jag 
är ute efter är att kunna ha möjlighet att kunna föra fram de bådas egna ord på deras 
upplevelser. Med två intervjupersoner i fokus kan jag då välja ut många citat som förstärker 
och skapar en större förståelse för deras upplevelser. Detta i stället för att enbart presentera 
resultatet utifrån bara min egen återgivning. Fallstudien är användbar för detta möjliggör all 
uppmärksamhet till två personer och deras upplevelser av de kognitiva och emotionella 
reaktioner som kan påverka en individ som blivit utsatt för långvarig stress. 

Min studie karaktäriseras som en deskriptiv fallstudie. Jacobsen (2002) förklarar att en 
deskriptiv fallstudie kännetecknas som en beskrivande fallstudie. Man presenterar en 
detaljerad beskrivning av den situation som ska undersökas. Denna typ av fallstudie är 
intresserade av att beskriva en företeelse samt belysa relativt outforskade områden med 
grundläggande information (Jacobsen, 2002). Citaten min studie fokuserar på och valet av 
endast två intervjupersoner är tänkt att ge denna typ av detaljerade beskrivning av det valda 
området som en deskriptiv fallstudie är tänkt att ge. I min tidigare forskning var det också 
många forskare som påpekade bristen på kunskap om detta område. Därför kan man också 
relatera studiens sätt att försöka att ge läsaren grundläggande information inom studiens 
område. 

Personerna som jag valt att intervjua i min studie har jag valt att kalla Niklas och Linnea. 
Niklas är en 43 årig man och har blivit utsatt för långvarig stress under en mycket lång tid. 
Linnea är 26 år och har också blivit utsatt för långvarig stress men på ett annat viss.  

Procedur. 

Jag har i mitt arbete inspirerats av en hermeneutisk utgångspunkt och den kvalitativa 
metoden. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att kvalitativa metoder ger en djupare 
förståelse för företeelsen i form av kvalitéer och egenskaper. Mina intervjuer har bestått av 
strukturerade frågor. Jag valde däremot att genomföra intervjuerna som halvstrukturerade 
intervjuer. Detta därför att jag har förberett en hög med frågor som jag ställde men att jag 
fortfarande var öppen för att fördjupa mig och ställa oförberedda frågor om ämnet (Kvale, 
1997). Frågorna jag utformade innan intervjun formulerades på det sätt att ge intervju 
deltagarna möjlighet att berätta sin historia utan att jag styrde dem.  Detta därför att man ska 
komma de intervjuade på djupet. Om man har specifika frågor är det lätt att man både antar 
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och utgår ifrån antaganden och att man utelämnar sådant som den tillfrågade vill svara på. 
Därför har intervjuerna fått bestå av generella frågor med utrymme för följdfrågor. Innan min 
första intervju så har jag fått tillgång till ett ostört ställe där jag kunde utföra min intervju. 
Intervjun ägde rum i ett lånat kontor där vi kunde vara ostörda. Intervjun varade i drygt 2 
timmar med lite mellanrum. Jag har haft möjlighet att höra av mig igen vilket jag också gjort 
för att kunna reda ut en del saker, vilket inte var några problem. För att få ihop lite extra 
detaljer och få större förståelse har jag totalt pratat med Niklas i ca: 1 timme extra. Linnea 
blev intervjuad i hennes lägenhet. Linnea blev intervjuad i 1 ½ timme. Jag har möjligheter att 
höra av mig också till Linnea om det skulle vara något.  

Jag har också fått medgivande från Niklas att höra med hans anhöriga för att bekräfta hans 
historia. När man får berättat från en person så mycket om dennes liv vill man se om det är 
okej att kunna bekräfta detta för att bekräfta sanningshalten i historian. Detta var helt okej 
från Niklas sida och därför tog jag kontakt med några av Niklas anhöriga. Det visade sig då 
att Niklas historia överensstämde med de anhörigas.  

 

Material. 

Intervjuerna blev inspelade på en mobiltelefon därefter laddades intervjuerna in i datorn. I 
datorn lyssnade jag på allt material. Jag har sedan transkriberat texten. Jag har valt ut de delar 
av intervjuerna som jag tyckte var relevant för mitt arbete. Detta eftersom att ämnesområdet 
är brett och intervjupersonerna kom in på vissa delar som inte berör just mitt syfte. Jag 
lyckades samla ihop en hel del av det jag hade tänkt mig eftersom att de båda svarade mycket 
utförligt på mina frågor. Urvalet av materialet kategoriserades in i bakgrund, kognitiva 
reaktioner eller emotionella reaktioner. 

Jag har som tidigare nämnts tagit med ganska många citat från intervjupersonerna detta för att 
förstärka mitt bearbetade material. Genom dessa citat vill jag skapa en starkare förståelse och 
innebörd för personernas upplevelser. Detta för att på bästa sätt kunna skapa en känsla av 
upplevelsernas realitet. Citaten är tänkt att ge ett empatiskt djup av förståelse. Detta därför att 
det är svårt för andra som inte varit i en liknande situation att förstå djupet av psykiskt lidande 
av långvarig stress. Djupet är att på allvar sätta sig in dessa människors liv och förstå mellan 
raderna av detaljer, redogörelser och citat de här personernas psykiska lidande och de 
kognitiva och emotionella reaktioner långsvarig stress får.  

Sammanfattningen av intervjuerna fick några underrubriker, vilket fall sig naturliga efter att 
ha tittat på syftet. Dessa underrubriker är:  

• Bakgrundshistoria  
• Kognitiva reaktioner  
• Emotionella reaktioner  

 
Slutligen fick resultatet en sammanfattning av var och en av de omfattande kognitiva 
och emotionella reaktioner som intervjupersonerna uppgav. 
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Resultat. 

 

Fall 1. Bakgrundshistoria. 

En 43 årig man, boende med sin flickvän sedan 6 år tillbaka. Niklas bor och är uppväxt i en 
medelstor stad i Sverige. Niklas är uppväxt i en trygg miljö hos sina morföräldrar. Niklas är 
drogfri och har inget brottsregister. Han beskriver sig som en mångsysslare och är duktig 
inom många områden bland annat som mekaniker/ tekniker inom verkstadsindustrin, säljare 
och musiker varav en del är sådant som han tillgodo gjort sig på egen hand.   

Niklas berättar att han för närvarande är långtids sjukskriven för utbrändhet och extrem 
hypertoni där hans blodtryck ofta ligger på 120 i undertryck och 210 i övertryck. Niklas 
berättar vad han tror har orsakat sin långvariga stress situation. Han börjar med att säga:  

”Jag har fallit offer för arbetsmarknadspolitiska experiment under en mycket lång 
tid.”  

Det började med att han blev arbetslös i början av 1991 och han hamnade då i 
arbetsförmedlingen försorg. Vid den här tidpunkten blev många i kommunen och i landet av 
med sina jobb och det blev en lavinartad ökning av arbetssökande på arbetsförmedlingarna.  

Niklas fick under 5 år med start årsskiftet 1992 besöka och praktisera på olika företag från 1 
månad, 3 månader eller en 6 månadsperioder som en del av arbetsmarknads politiska projekt 
vilket skulle resultera i ett jobb. Han tycker att han bara blev utnyttjad på företagen och 
förklarar varför.  

”Ett exempel var att det var mening att jag skulle praktisera som svetsare på ett 
företag vilket egentligen ligger lägre än den kompetens jag har och när jag 
kommer till företaget så delegerar man om mig till sophämtare, städare och lite 
allt i allo så att man kan bolla runt en till ingenting”.  

”Man har också försökt att göra sitt bästa på företaget men man blir aldrig någon 
i gänget eftersom man inte har en riktig anställning.”  

På grund av detaljer som Niklas inte rår över så blev han också utstämplad från 
arbetslöshetskassan under -91 så under sin praktik så fick han söka socialbidrag på 
socialkontoret för att pengarna från arbetsförmedlingen inte räckte till.  

”Den behandlingen man får på socialkontoret den är ju då att det måste vara 
något fel på en för att man hamnar inte på socialkontoret om man är så duktigt 
utbildad eller har så bra bildningsnivå.” 

Niklas berättar också att han blev lovad från företagen jobb men fick aldrig något jobb. På ett 
lastvagnsföretag blev hans 6 månaders praktik förläng 3 gånger 6 månader. Niklas var där 
både reparatör och var också reservdelsansvarig.  
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”Chefen lovade mig guld och gröna skogar om jag gjorde mitt bästa och jag gjorde 
mer än mitt yttersta men det verkade som företaget bara utnyttjat situationen och 
mig”.  

Niklas menar att detta fick både ekonomiska och psykologiska följder och menar att han 
började känna sig både obetydlig, överkörd och kränkt.  

”Jag jobbade precis lika länge som de andra men jag fick bara 3700 kr i 
socialbidrag medan de andra som jobbade där hade ungefär 13000 kr efter skatt 
detta skapade ångest och man kände sig kränkt.”   

Niklas hade också väldigt dåligt socialt stöd.  

”En del såg ner på en och föraktade en som om man vore onormal, de förstod inte att vem 
som helst kunde hamna i den här situationen utan de ansåg att de var självförvållat, vilket det 
inte var.”  

Ur samhällssynpunkt menar också Niklas att samhället inte var förberedd på den stora 
arbetslöshet som då skedde.  

”Det var en ny tid som Sverige inte hade mött och det kom även nya kriterier på 
effektivisering och besparingar. Det fanns från samhället ingen förståelse för eller 
hur man skulle hantera en sådan svår arbetslöshet. Samhället var dåligt på att 
skapa ett bra system för de arbetslösa.” 

Årsskiftet 1997 började Niklas att studera på komvux för att läsa upp sina betyg ytterligare, 
detta för att få en förändring. 1999 gick Niklas en starta eget kurs för att han hade en bra plan 
på egen verksamhet inom musikproduktion. Under 6 månader jobbade han i samarbete med 
ett annat musikföretag efter en 4 veckor kurs. Detta tyckte Niklas fungerade väldigt bra men 
han menade på att för att fortsätta utveckla företaget behövdes investeringar i musikredskap 
eftersom han bara hade socialbidrag under den här tiden.  Niklas skulle få ett starta eget 
bidrag när han haft sin verksamhet i 6 månader vilket innebar ungefär 3000 kr i månaden så 
kallat KAS.  När han hade jobbat i drygt 5 månader så fick han reda på att reglerna ändrats 
från 6 månader till 12 månader. Detta underminerade fortsatt arbete för Niklas eftersom det 
redan var ansträngt på socialkontoret.  

I detta läge kände Niklas att han inte orkade kämpa mer.  

”Man känner att så lång tid och så mycket kämpande och fina vitsord på de ställen man vart 
på men aldrig har man fått en anställning.  

”Man orkar inte leva och argumentera för sitt varande under så lång tid som jag har gjort.”  

”Det blev en sådan chock att inte få de här pengarna i september 2000.” 

Niklas sökte frenetiskt jobb efter jobb men eftersom att han varit arbetslös så länge så 
upplevde Niklas att företagen tyckte att det var konstigt att han inte jobbat på så många år. De 
ansåg att en person som varit lite här och var på en massa arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
var opålitlig eller att det var något fel på honom.  
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Mellan 1998 och 2001 har Niklas uppsökt läkare för somatiska problem det vill säga värk i 
hela kroppen men inte för än 2001 träffade Niklas en läkare som konstaterade att Niklas led 
av utbrändhet. Han fick då träffa en psykolog som kunde hjälpa honom kognitivt att hantera 
sin stress. Från 2001 till 2005 var Niklas sjukskriven. Niklas menar att det inte var för en 2005 
som han kände att han började kunna hantera det här, det kändes bättre helt enkelt. 2006 fick 
Niklas ett bakslag på grund av familjära problem och han blev sjukskriven igen. Denna gång 
fick han ingen kontakt med varken psykolog eller handläggare på försäkringskassan på grund 
av omorganisation och överbelastning.  

I början av 2007 blev det en tvist om sjukersättning för Niklas och han förlorade sina pengar 
från försäkringskassan  

”Det var ingen som frågade om jag var redo eller om jag kunde börja jobba utan 
jag skulle bara ut i arbete ansåg försäkringskassan.”  

Inte för än 8 månader senare på hösten 2007 fick Niklas igenom sin sjukskrivning. Från 2007 
fram till hösten 2011 har och är Niklas sjukskriven.  

Även om Niklas kan hantera sin stress mycket bättre idag så finns det fortfarande kroppsliga 
hinder då han lider av så högt blodtryck. Detta göra att han kan få spontant hjärtstopp på 
grund av den långvariga stress han fått uppleva. 

 

Kognitiva reaktioner. 

Den första tiden under arbetslösheten så kände Niklas främst oro över sin situation och han 
var också i chock eftersom han trodde att det skulle bli bättre efter ett tag.  

”I början var det mest ilskna tankar att man var besviken på systemet, man själv 
tillförde så mycket kraft och man ville så gärna vissa vem man var och man gör sitt 
bästa och lite till men ändå varje gång får man utvisningsflagg.”   

När varje dag är den andra lik så började Niklas att uppleva svårigheter i sin vardag. Några 
svårigheter som han uppgav var organisations och koncentrations svårigheter. Detta gav sig i 
uttryck genom att inte öppna post eller kunna sortera post, ta hand om lägenhet och planera 
upp dagarna.  

Minnessvårigheter berättar Niklas som ett väldigt påträngande problem.  

”Det mest enklast grejerna kunde försvinna ifrån mitt huvud till exempel om jag 
satt i telefon och jag skulle säga mitt personnummer så kunde jag få stanna upp 
och tänka till innan jag kom på det.” 

Niklas talar om att han kan få uttryckssvårigheter av sin stress. Detta i form av stamningar, att 
inte kunna uttrycka sig som han vill och att han kommer av sig lätt i en diskussion. Niklas 
menar att han är generellt väldigt vältalig av sig och har lätt för att prata och uttrycka sig men 
ju mer han har befunnit sig i sin långvariga stress ju mer upplever han att han kan få 
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talsvårigheter främst i samband med emotionella svängningar och när han blir eller känner sig 
pressad på snabba svar.  

”Jag har svårt ibland när jag kommer i olika emotionella svängningar till exempel 
om man blir förvånad över någonting eller om man ska ha fram ett svar fort så 
stakar man sig och stammar och verkar allmänt disorienterad fast man egentligen 
bara hetsar upp sig över att så här har jag aldrig varit förut och jag stammar nu 
då blir man orolig för det och så stammar man ännu mer fast man aldrig har gjort 
det förut.”  

”Jag kan också känna mig disträ och ouppmärksam ibland.” 

”Jag kommer i så kallade loopar som min psykoterapeut menar på, att 
återkopplingen till de dåliga situationerna där man påverkas illa går alldeles 
mycket fortare, nu är jag här igen, okej nu händer det här igen.” 

Niklas har under sin utsatta tid ifrågasätt återkommande sig själv genom att ställa frågor till 
sig själv. Frågorna som Niklas ställer sig är till exempel: har jag gjort tillräckligt, vad kan jag 
göra mer, hur kan jag lösa det här.   

Niklas berättar att det går mycket snabbare för honom att känna sig stressad nu än tidigare.  

”De här frågorna till mig själv kommer mycket tidigare och varningsflaggen för 
stress kommer mycket tidigare till mig än förut.”  

Niklas menar att även om det känns tyngre i stressituationer nu så har han också lärt sig under 
åren verktyg för att hantera sin stress, till exempel verktyg i hur han ska tänka för att 
motverka stress eller dämpa dess effekter och komma vidare.   

”I början hade jag inga bra tankesätt för att bromsa upp ångesten och den här 
belastningen som varit, nu kan jag åtminstone hantera belastningen även om den 
är mer påträngande idag.” 

Det här berättar Niklas om sina sinnen: 

• Niklas menar att i pressade i situationer kan han när det gäller synen uppleva smalare 
synfält. Talförmågan kan vara annorlunda vilket vi varit inne på tidigare till exempel 
man snubblar på ord och uttryckssvårigheter.  
 

• När det gäller hörseln kan Niklas uppfatta att ljuden omkring honom känns mycket 
mer förstärkta och det upplevs som en distorsion stundtals.   
  

• Niklas kan få känsel problem i kroppen under de perioder där stressen är mycket hög.  
”Jag kan känna mig darrig eller få domningar i olika kroppsdelar.” 
 
 

Emotionella reaktioner.  
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Efter ett tag kände sig Niklas deprimerad över sin situation. Livet för Niklas kändes nedstämt 
och han hade svårt att sova och koncentrera sig. Niklas var i en så kallad leende depression 
och det var få utåt sett som förstod att Niklas var deprimerad.  

”Jag kände mig väldigt djupt, djupt deprimerad och man tappade lite av tid och 
rum, den ena dagen var sig andra lik. Man hade ingen rutin längre, ens liv 
försvann.” 

Niklas menar att efter ett tag har han kunnat acceptera sin situation och chocken försvann men 
samtidigt så menar Niklas att det långvariga utanförskapet blev allt mer påträngande.  Niklas 
berättar att han också stundtals tappat tron på sig själv och att han kommer framåt. Trots det 
tycker han aldrig att han gjort sig själv till ett offer. Han har försökt så gått han kunnat tro på 
sig själv och inte ge upp. I stället för att sitta hemma och tycka synd om sig själv så har han 
försökt att lära sig och utveckla sig mer inom intressen bland annat inom musiken och det 
tekniska intresset han har.   

”Givetvis så kan man inte lura sig själv att man mår dåligt över det här så tillslut 
tar kroppens oros moment som ligger i det omedvetna trängt igenom fram till det 
medvetna som har skapat ångests tillfällen” 

Niklas talar om att han gått igenom så många faser där han hoppas att det snart blir bättre så 
att han känner att han tillslut tappar tilltron till systemet och tillvaron.  

”Ett onormalt tillstånd har blivit normaliserat därför tappar man tron på att det 
ska bli bättre.”  

Niklas känner att när han blir uppstressad så har han lätt att bli irriterad, frustrerad och 
uppjagad. En liten grej som går fel kan Niklas bli irriterad över fast att han egentligen vet att 
det inte är något att bli irriterad över. Han känner att han inte kan kontrollera sina känslor och 
har inte bara lätt till ilska utan också mycket lättare att börja gråta och skratta än tidigare. 

”Jag måste svälja mycket frustration idag eftersom jag har inte råd att brusa upp.”  

”Jag varvar upp i sådan omfattning i psyket så hjärtat börjar varva upp så mycket 
så jag måste själv försöka avveckla känslorna för att inte jag ska få en stroke eller 
slås ut. Detta gör också att man ackumulerar väldigt mycket känslor och detta är 
inte heller så bra för ens välbefinnande.” 

Niklas återger att det är händelser som är direkta effekter av arbetslöshet som orsakat mycket 
ångest, till exempel inte ha pengar och får då köpa biligare mat och avstå från viktiga saker 
som kläder och sådant som hör till ett drägligt liv eftersom att ersättningarna inte räcker till. 
Niklas säger att han också får ångest över sin situation och tillvaro.  

”Jag får hyperångest antingen när jag ska sova eller när jag vaknar på morgonen, 
då får jag en stor ångestattack eller ibland när jag sitter på vissa ställen kan det 
bara dyka upp mycket kraftigt och det påverkar även min andning och mitt 
smärttillstånd i hjärttrakten.”  
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Niklas berättar att eftersom han fått så mycket motgångar så är han också ständigt på sin vakt. 
Detta därför att han känner att han måste vara förberedd om något oväntat händer eller om 
någon försöker göra honom illa eller utnyttja honom. Detta medför att Niklas har svårt att 
slappna av på samma sätt som förr.  

”Jag är mycket mer uppmärksam och på min vakt därför har jag svårt att slappna 
av. Jag håller hela tiden koll på min omgivning och deras intentioner så att jag kan 
vara ett steg före dem.” 

”Jag känner mig aldrig eller sällan avslappnad”  

Niklas berättar också: 

”Jag är en person som inte nöjer mig med att sitta hemma och inte ha någon 
värdighet eller att inte vara delaktig av samhället därför är det ganska smärtsamt 
att bli ignorerad eller utnyttjad av samhället eller framförallt näringslivet.” 

Niklas menar att känslan har hela tiden varit att han önskar att stressen ska lägga sig lite så att 
han kan få chansen att få komma tillbaka. Niklas upplever att han ofta är väldigt emotionell 
under de perioderna som är pressade och omgiven av mycket stress. Under de klimax av 
stress som Niklas upplevt är det återkommande mycket känslor till exempel frustration, 
irritabilitet, uppgivenhet eller sorg.   

Niklas har också tillgodogjort sig verktyg genom åren i form av samtalsterapi för att kunna 
kontrollera sitt känsloliv under stress. Det handlar till exempel om att kunna dirigera om 
frustrationen till något konstruktivt genom att spela ut frustrationen i musik eller prata med 
någon om varför han känner sig frustrerad.   

 

Sammanfattning. 

Jag har sammanfattat Niklas ord utifrån de kognitiva och emotionella reaktioner som han har 
berättat för mig. Detta har jag gjort för att få min studie att bli en deskriptiv fallstudie som 
kännetecknas som en beskrivande fallstudie (Jacobsen, 2002).  

Depression. Nätterna känns långa. Tankar och oro gör att sömnen blir dålig. Han har svårt att 
sova och biter ihop under sömnen. Under sömnen ekar Niklas tankar i huvudet och han 
vänder och vrider på sig. När Niklas vaknar känner han sig fortfarande trött och inte alls 
utvilad. Han känner sig orkeslös och energin är låg.   

Nedstämdhet gör att han isolerar sig från sin omgivning. Niklas rymmer in i fantasin, in i 
musiken och skapandets värld. När han gör musik så glömmer han tid och rum. Det kan bli 
flera timmar utan att bry sig om något annat. Musiken för honom till en annan värld där han 
slipper att möta sin nedstämdhet och besvikelse. Musiken eller annat skruvande med tekniska 
saker får honom att fly från verkligheten och hans tankar. 

När Niklas träffar vänner och bekanta känns det svårt att prata om sin nedstämdhet med dem. 
Han vill inte verka mörk eller negativ. Han vill gärna vara en glad och social person som 
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Niklas egentligen är. Niklas brukar ofta skoja och vara lättsam mot sin omgivning och döljer 
den verkliga nedstämdheten.  

Även om Niklas utåt inte visar sin nedstämdhet så är han alltid inåt på sin vakt så att han inte 
blir sårad. Niklas har svårt att slappna av, detta eftersom han ständigt är på sin vakt och är 
väldigt uppmärksam vad gäller sin omgivning.  

 

Ångest. Niklas får ångest av en massa tankar som kommer till honom. Några av dessa saker 
han frågar sig själv är: Varför kan inte jag få ett jobb? Är jag för ful, för tjock, är jag oduglig? 
Finns det ett jobb till mig eller är det något fel på mig? Vad har jag gjort för fel eller är det så 
att jag förtjänar det här? Förtjänar jag att bli utnyttjad på praktikplatserna och bli lovad jobb 
fast jag inget får? Det kanske trots allt är mig det är fel på. Kommer jag någonsin komma ur 
den här nedåtgående spiralen?  

Han känner sig fångad i sin situation och allt sker i en nedåtgående spiral. Niklas frågar sig 
om det finns något som han kan göra för att förhindra sitt fall? Pengarna Niklas får kan inte 
göra honom fri från sin situation. De räcker ju knappt till hans grundläggande behov. Att 
starta en egen verksamhet är långt ifrån vad han kan göra fast att kunskapen finns.  

Niklas vänner och släktingar gör saker han inte kan göra. Niklas har inte pengar nog att leva 
som de gör, inte ens i närheten. Han får stå över att gå ut och äta med vännerna och han får stå 
över att köpa sig nya kläder. Det finns få utrymmen för att kunna göra val i sitt liv.  

Hans säng är en begagnad som han fått av en vän som nu varit med i så många år men en ny 
kan han inte köpa. Socialen har sina förordningar och det verkar inte bli någon där heller. 
Niklas tänker att det vore skönt att ha en säng han kunde få sova bra i. 

 

Ilska. Niklas har levt så länge i en onormalt stressad situation så även under sjukskrivningen 
lever han fortfarande med omfattande stress. Detta har byggt upp så mycket frustration och 
även då han inte är en person som har kort stubin så kan frustrationen ta överhand. Faktum är 
att frustrationen är större under rehabiliterings processen än den var under själva utsattheten. 
Detta beror på längden av hans utsatthet och diverse krångel under rehabiliterings perioden.  

Han kan bli frustrerad över enkla saker som att om hans sambo upprepar en sak en gång för 
mycket eller att frukost ägget är svårskalat. När mobiltelefonen krånglar kan han bli arg på 
den och kasta iväg den. Niklas kan bli frustrerad när han blir påmind om sådant han borde 
göra som han helt enkelt inte gjort för att han antingen glömt av dem eller inte haft energi att 
göra dem. 

 

Minnesstörningar. Saker som Niklas vanligtvis kan försvinner ibland från hans minne. 
Niklas behöver tänka till när han ska komma ihåg vad han ska göra och ibland minns han dem 
inte alls. Det kan vara besök som han glömmer av eller ett ärende som han behöver göra. Det 
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kan också vara kunskap som han har som tillfälligt försvinner under pressade situationer. 
Detta kan till exempel vara personnummer eller enkla datafunktioner.  

 

Organisationsproblem. Att organisera tillhörigheter är svårt. Sortera post, cd-skivor eller 
andra viktiga papper. Niklas har också svårt att planera upp en dag och hålla sig till rutiner. 
Det mesta går på impulsivitet och känsla. Detta blir ibland en följ av att han inte vill tänka på 
sina problem och vill rymma ifrån sin besvärliga situation och sina nedstämda tankar. Ibland 
är detta ett medvetet val men de flesta dagar är detta ett omedvetet val.  

 

Koncentrationssvårigheter och uttryckssvårigheter. Antingen är Niklas bara frånvarande 
när någon pratar med honom eller så kan han få talsvårigheter. Att Niklas kan vara 
frånvarande i diskussioner beror inte på ointresse utan på hans tankar och oro. Tankarna och 
oron gör honom ibland disträ och okoncentrerad.  

I pressade situationer förlorar Niklas delar av sin talförmåga. När han är pressad på ett svar så 
kan han stamma eller staka mig. Detta är något som inte hör till hans personlighet då Niklas 
inte har några problem att prata och är sällan blyg eller nervös av sig.  

 

Fall 2. Bakgrundshistoria. 

Linnea är en 28-årig kvinna. Linnea är singel och lever i en egen lägenhet i en mindre stad. 
Linnea jobbar som kurator sedan ett par tillbaka. Hon beskriver sig själv som en mysig och 
jordnära tjej och hon gillar att måla och vara i naturen bland annat.  

Linnea berättar att hon som barn var utsatt för långvarig stress. Hennes föräldrar var 
olämpliga som föräldrar varav en av föräldrarna hade narcissistisk personlighets störning. 
Linnea blev psykiskt misshandlad i sitt hem under uppväxten. Linnea säger  

”Att ha en pappa som bara sätter sig själv i centrum är värre än vad man kan 
tro”.  

Linnea berättar att mamman flyttade och Linnea blev kvar hos sin pappa. Hennes pappa hade 
inga emotionella kompplingar och kunde därför inte ta hand om sin dotter. Linnea berättar för 
mig att hennes pappa ignorerade henne ofta.  

”När jag skulle prata med honom gick han iväg eller så höjde han ljudet på 
tv:n.”  

Han blev också arg på mig om jag sa att det var utvecklingssamtal i skolan i 
morgon eftersom han tyckte att jag skulle sagt något tidigare trots att jag sagt 
att det var det flera gånger i flera veckors tid men det har han inte hört” 
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Linnea berättar att när hennes mamma flyttade när Linnea var 11 år så utnyttjade hennes 
pappa henne att ta hand om alla hemsysslorna. Linnea försökte att både orka med skolan och 
vara ”hemmafru”.  

Linnea talar om för mig att hennes pappa också kunde håna henne.  

”Trots att jag bara vägde 49kg så kallade han mig för tjock och sa att jag 
borde gå ner i vikt”. 

Linnea fortsätter med att säga att hennes pappa såg sig själv som den bästa och höjde upp sig 
själv i skyn så om något var fel så fick någon annan skulden, oftast Linnea. Om något var 
sönder eller borta så skyllde han på Linnea. När Linnea och hennes pappa bråkat var det alltid 
Linneas fel fast Linnea egentligen bara hade sagt ifrån för de elakheter hennes pappa utsatte 
henne för.  

Linnea försökte att prata med skolkurator och andra vuxna för att få stöd men Linneas pappa 
var väldigt manipulativ och ljög om att inget var sant.  

”Min pappa ser också så oskyldig ut och döljer sig bakom en osäker fasad 
så att de flesta får uppfattningen av honom som blyg, oskuldsfull och 
tillbakadragen.” 

När Linnea var 16 hade hon fått nog så hon sökte sin gymnasieutbildning i en stad längre bort 
för att kunna flytta ditt och slippa den värsta kontakten med hennes far. Trots att Linnea 
flyttade hade hon ju inte fyllt 18 år än så det fanns fortfarande en del problematik med fadern 
men när hon var 18 kunde hon själv bestämma kontakten med honom.  

Linnea beskriver att det tog flera år för henne att återhämta sig från sina uppväxtförhållanden. 
Hon är också intresserad av psykologi så hon har inhämtat egen kunskap om vad som hänt 
henne tillsammans med att hon haft en samtalskontakt. Detta för att hitta verktyg för att 
hantera de effekter av den långvariga utsattheten hon haft.  

 

Kognitiva reaktioner. 

När Linnea gick i skolan så kunde man se några klara svårigheter. Framförallt säger Linnea 
att hon i efterhand kunnat förstå att dessa svårigheter inte var en del av hennes personlighet 
utan var en del i den psykiska stress hon blev utsatt för. Linnea har inga problem med några 
av dessa svårigheter som hon hade som barn idag vill hon tydligt konstatera detta därför att 
det finns de som vill påstå att dessa svårigheter är förknippade med ADHD men eftersom att 
de försvann successivt efter att hennes stress släppte så kan detta inte vara fallet.   

I skolan och under den långvariga stressen hade Linnea ofta koncentrationssvårigheter. 
Koncentrationsvårigheterna gjorde att Linnea inte kunde sitta stilla på lektionerna för länge 
utan var tvungen att springa ner i kafeterian.  
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”Det gick inte att koncentrera sig på en uppgift för länge utan jag kände att det 
sprattla i benen och jag hittade på ursäkter som att gå på toaletten eller så 
smög jag bara iväg när ingen såg.”  

Linnea var ofta tanksprid och disträ. När hon gjorde saker så visste hon inte vad hon riktigt 
höll på med.  

”Jag skulle slänga tvätt i tvättkorgen men slängde dem nästan i 
sopptunnan”.  

”Jag skulle ställa in ett glas i diskmaskinen men ställde in det tomma glaset 
i kylskåpet.”  

”Det hände ofta att jag var på väg någonstans eller höll på med något och 
glömde helt av vad jag skulle göra”.  

Linnea kände att i de värsta perioderna så hade hon även svårt att ta in kunskap. Det var till 
exempel svårt att plugga på prov och komma ihåg kunskapen och trots att hon tragglade 
kunskapen om och om igen så var den lika borta dagen efter i alla fall.  

Linnea ifrågasatte sig själv och kände sig deprimerad. Linnea hade ju bara sin egen uppväxt 
som referensram och visste inte om allt detta bara hände på grund av henne. Det kanske 
faktiskt var fel på henne för det var ju varken föräldrar eller andra vuxna som sa emot och 
försvarade Linnea.  

”På nätterna kunde jag inte sova och när jag sov drömde jag ofta 
mardrömmar.” 

”Jag hade många tankar i mitt huvud där jag kände mig misslyckad och jag 
kände mig som ett missfoster.”   

 

Emotionella reaktioner. 

Linnea berättar att när hon var liten kunde hon inte kontrollera sina känslor. När hon blev arg 
kunde hon inte hålla tillbaka och när hon blev ledsen var hon tvungen att gråta oavsett vart det 
var. Eftersom att lärare eller någon annan vuxen förstod vad som hände hemma hos Linnea 
hade hon så mycket ilska inom sig som hon inte kunde kontrollera. Så när Lärarna hittade på 
massa orättvisa straff mot hennes för hennes olydnad så blev hon rasande. Eleverna mobbade 
henne också och det berodde på att hon var så lätt provocerad. Linnea berättar att detta oftast 
hände henne när hon var mellan 9-12 år.  

”Jag fick ofta raseriutbrott mot lärare och elever som retade mig eftersom att 
ingen ville förstå mig eller ge mig kärleksfull uppmärksamhet.” 

”Eftersom att jag inte kontrollera min ilska så blev det ju jag som var 
problembarnet trots att det var jag som mådde dåligt och behövde hjälp” 
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”Ibland kastade jag grejer, ibland slogs jag och jag kunde varken lugnas ner 
eller kontrolleras varken av mig själv eller av någon annan.” 

 

Linnea berättar att mellan hon var 9-12 år sprang Linnea oftast iväg efter att hon varit arg och 
gömde sig på skolgården och hade väldigt stark ångest. Hon berättar att skolgården var stor 
och hon brukade sitta på konstiga ställen som ingen skulle kunna leta efter henne. I början 
sprang hon inte så att lärarna såg ångesten men eftersom att de aldrig förstod henne sprang 
hon sedan ditt hon fick vara själv. Linnea upplevde ofta känslor av en fruktansvärd ångest där 
hon kände att hon antingen bara hyperventilera och kände tryck över bröstet eller där hon grät 
floder och greps av panikångest.  

”Jag grät och grät och det fanns inget stopp, jag var otröstlig” 

”Det knöt sig ofta i magen och det tryckte över bröstet.” 

”Jag kände för att skrika och gråta ut allt det hemska så att det tillslut 
skulle försvinna.”  

”Jag minns fortfarande inte alla tillfällen av den här starka ångesten som 
jag hade som barn, jag tror det är för att skydda mig.” 

När Linnea kom i tonåren hade hennes raseri utbrott och ångest byt arena från skolan till 
hemmet. Linnea hade istället enorma bråk med sin far och befann sig på sitt rum där hon hade 
en enorm ångest. Under en period hade hon också dödsångest och ville ta sitt liv.  

 

Sammanfattning. 

Depression. Tankar Linnea hade var att hon var oduglig, oönskad och oälskad. Hon såg sig 
som ett missfoster som ingen någonsin skulle kunna tycka om. När hon hade lagt sig tänkte 
hon ofta på vad som hade hänt under dagen och varför ingen förstod henne och hon försökte 
se om det var något som hon själv kunde ändra på. Hon kände sig skyldig till hennes utfall 
och hade svårt att sova. När hon somnade drömde hon ofta mardrömmar där alla människor 
jagade henne eller bråkade med henne.  

 

Ilska. Linnea hade ofta mycket ilska inom sig. Hon känner sig frustrerad över sin situation 
eftersom hon inte kan förändra den på något sätt. Hon måste fortfarande bo hemma och hon 
måste fortfarande gå i skolan där hon träffar alla dem som är elaka mot henne eller som inte 
förstår henne. Den här frustrationen bryter ut i ett vredesutbrott när hon inte får vara ifred. 
Lärarna är på henne för att hon måste följa med till badhuset fast hon inte känner sig trygg 
nog att åka ditt och hon blir arg och springer där ifrån. Lärarna vill att hon ska sitta still och 
hon får inte ta en kort paus. Eleverna provocerar henne på rasterna så att Linnea ska bli arg. 
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Hon blir arg på dem och det finns då så mycket ackumulerad ilska inom Linnea så 
proportionen på ilskan mot klasskompisarna blir överväldigande.  

När hennes pappa ignorerar henne och är elak mot henne blir Linnea också så arg så att hon 
kastar saker omkring sig. Ibland försöker Linnea inte blir arg utan går bara in i sitt rum för att 
få vara ifred men hennes pappa springer efter henne för att provocera henne tills hon 
exploderar. Ilskan gör att hon ibland får black out och hon minns inte vad som hänt efteråt.  

 

Ångest. När ilskan lägger sig och hon springer där ifrån så kommer både Linneas tårar och 
ångest. Linnea känner att hon vill gråta tills hon dör eller tills allt bara försvinner. Hon känner 
ett tryck över bröstet och det är svårt för henne att andas. Det som oftast får Linneas ångest att 
sluta är att ta en promenad i naturen eller lyssna på musik.  

 

Koncentrationsvårigheter, tankspridd/disträ. Under den period i Linneas liv som hon var 
utsatt för långvarig stress så hade hon svårt att koncentrera sig och hon var väldigt tankspridd. 
När det var lektion så kunde Linnea oftast inte sitta stilla och hon försökte smitta ut från 
lektion. Hon var i cafeterian en stund sedan kanske hon gick runt i korridorerna en stund 
innan hon sedan gick in på lektionen igen. Hemma hade Linnea lätt för att tänka på en massa 
saker så att hon glömde vad hon höll på med. Hon kunde gå in i ett rum och sedan glömma av 
vad hon skulle göra där eller så råkade hon ställa in ett tomt glas i kylskåpet.   

 

Inlärnings/minnessvårigheter. Linnea kunde plugga på prov utan att komma ihåg det hon 
hade försökt att lägga på minnet dagen innan. Sådant som hon borde kunna kunde hon inte 
komma ihåg när hon försökte att minnas dem på prov. Det var svårt att lära sig saker som hon 
behövde lära sig i skolan. Hon berättar också att i efterhand har hon inte haft några problem 
med att lära eller minnas. Linnea berättade att hon tog igen pluggandet när hon blev vuxen 
och kunde själv bestämma sina egna levnadsvillkor och då hennes stress avtog. Detta gjorde 
att Linnea kände att hon ville läsa till kurator och därför så menar hon att hon kan bevisa att 
hon inte ständigt i sitt liv har inlärningssvårigheter utan att det var stressen som gjorde det.  

 

Diskussion. 

Metoddiskussion.  

Mitt val av kvalitativ metod känns relevant eftersom det var individens upplevelse av 
kognitiva och emotionella reaktioner som menat att undersöka. Valet av att göra en fallstudie 
tycker jag blev mycket bra. En fallstudie kan bestå av en eller två enheter så därför kunde jag 
ändå ha en fallstudie trots att jag nu har två intervjupersoner istället för att jag länge hade en 
person som intervjuperson. Jag anser att det är det bättre med kvalité än kvantitet och det var 
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det som avgjorde mitt gällande val av få personer till min studie. Att göra en fallstudie 
möjliggjorde och uppnådde mitt förväntade resultat om att gå in på djupet på ett par individers 
upplevelser.  

När jag tittar på mina frågor så tycker jag att dem kunde ha blivit ytterligare något bättre 
genom att göra dem något tydligare. För någon som inte är så medveten om sina upplevelser 
hade frågorna nog behövts förtydligats mera. Jag hade dock turen att få intervjua två personer 
som verkar väldigt införstådd och insatt i sin situation och sina upplevelser. Jag tycker att 
intervjupersonernas bidrag har gett mycket bra förståelse och kunskap om deras upplevelser. 
Intervjupersonernas svar tycks också motsvara de resultat jag fick fram från den tidigare 
forskningen vilket är väldigt intressant. 

 

Bakgrund till långvarig stress. 

Syftet är att undersöka de kognitiva och emotionella reaktioner som sker under långvarig 
stress. För att kunna förstå syftet fullt ut så har jag också i både bakgrunden och i resultatet 
belyst bakgrunden till ett tillstånd av långvarig stress.  

I bakgrunden beskriver Levi (2001) att stress framkallas av den bristande passformen mellan 
bland annat det vi behöver och orkar och vad miljön erbjuder och kräver av oss. Människan 
behöver själva kunna påverka sin situation och vara med och bestämma sitt ansvar. Om en 
individ inte kan påverka sin situation tillräckligt mycket eller inget alls uppstår stress. 

I resultatet ser vi att Niklas försökte att påverka sin situation genom att göra sitt yttersta på 
bland annat sina praktikplatser. Han lyckades inte att påverka sin situation till det bättre. Även 
den dåliga ekonomin gjorde att Niklas inte kunde i så hög grad påverka sin situation. 
Samhället hade också krav på honom att han skulle uppvisa resultat enligt myndigheternas 
normer. 

Währborg (2009) beskriver det sociala stödet som en viktig skyddsfaktor för stress. Han 
påpekar också att låg socioekonomisk status är också något som kan skapa stress likaså 
snabba livsförändringar och sociala förändringar. 

Niklas sociala stöd från både samhället och från hans familj var lågt och även hans 
socioekonomiska status. Niklas kände av sociala förändringar som utanförskap och snabba 
livsförändringar i form av arbetslöshet och olika praktikplatser.  

Linneas bakgrund är en annan än Niklas men man kan ändå se många likheter. Linnea kunde 
inte heller påverka sin situation speciellt mycket. Hon var ju också fast i sin situation och det 
var inte för än hon kunde söka sig till en gymnasieutbildning på annan ort som hon fick en 
bättre situation och det var inte för än hon var 18 år som hon helt och fullt kunde känna en 
frihet. En frihet i att själv kunna ta ansvar för hur hon ville leva sitt liv och hur hon ville att 
sin psykosociala miljö skulle se ut.  
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Linnea hade likväl som Niklas inget socialt stöd. Linnea fick ingen hjälp utifrån att hantera 
sin livssituation med hennes stressiga och ohälsosamma hemförhållanden. Det fanns inget 
socialt stöd därför att det fanns ingen som stod på Linneas sida och såg vad som var bäst för 
henne eller hur hon mådde.  

 

Kognitiva reaktioner.  

Man kan se ett samband mellan det som är skrivet i bakgrund, forskning och resultatet kring 
kognitiva reaktioner. 

Währborg (2009) har uppmärksammat att långvarig stress kan ge minnesproblem och man 
kan glömma sådant man normalt brukar komma ihåg. Eling, Keijsers, Van Der Linden och 
Van Schaijk (2005) visade i sin forskning att långvarig stress så kallad utbrändhet visade en 
signifikans med kognitiva svårigheter som individens uppmärksamhet, koncentrations 
svårigheter och svårigheter med att utrycka sig.  

Lundberg, Nyberg, Nyström Rhodin, Olsson och Sandström (2004) hittade i deras studier ett 
samband mellan långvarig stress och betydande minskningar av icke-verbalt minne, auditiv 
och visuell uppmärksamhet. Ellbin och Jonsdottir (2007) bekräftade också att det finns belägg 
för kognitiva reaktioner under långvarig stress. De kognitiva reaktioner som de pekar på som 
försämrade är då minnesförmågan, uppmärksamhet och simultanförmågan.  

Niklas återgav många av de kognitiva försämringar som min bakgrund och tidigare forskning 
konstaterade. Niklas berättade att han kunde uppleva koncentration och organisations 
svårigheter. Han berättade att han kunde känna sig disträ och ouppmärksam. Han hade också 
problem med att komma ihåg saker som han ansåg var enkla grejer som till exempel sitt 
personnummer. 

I min återgivning av Linneas beskrivning av sina kognitiva försämringar så ser man också här 
liknande erfarenheter mellan henne och Niklas. Linnea berättade att hon hade upplevt 
koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter och tanksprid/disträ. Jag tycker att Niklas 
och Linneas svårigheter manifesteras på olika sätt då de har olika livssituationer och olika 
problem att tampas med men man kan ändå se likheter. Niklas hade svårt att komma ihåg 
saker som han brukar komma ihåg och Linnea hade svårt att komma ihåg det hon skulle lära 
eller vad hon häll på med. De båda var tankspridda och disträa i mellan åt.  

Niklas hade svårt att organisera sin dag. Linnea berättade däremot inget om några 
organisationssvårigheter, vilket de skiljer sig åt. Samtidig är Niklas vuxen och Linnea är ju 
bara barn eller tonåring och ansvaret för att organisera sitt liv är lite olika på dessa stadier i 
livet. Man kan se skillnad i Linnea och Niklas beskrivningar på koncentrationsvårigheter. 
Linnea har myror i byxorna och Niklas är mer frånvarande i samtal. Detta är ju samtidigt en 
likhet som en olikhet då det båda är koncentrationssvårigheter men de manifesteras på olika 
sätt. 
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Eling, Keijsers, Van Der Linden och Van Schaijk (2005) nämner i sin forskning om 
svårigheter med att utrycka sig i tal detta något som Niklas också känt av. Niklas berättade att 
han är generellt väldigt vältalig av sig och har lätt för att prata och uttrycka sig men ju mer 
han har befunnit sig i sin långvariga stress ju mer upplever han att han kan få talsvårigheter 
främst i samband med emotionella svängningar och när han blir eller känner sig pressad på 
snabba svar. Detta var inget som Linnea uttryckte att hon hade problem med.  

 

Emotionella reaktioner.  

Währborg (2009) beskriver en uppgivenhetsreaktion som en reaktion av långvarig stress. Man 
kan ofta vara nedstämd, känna sig hjälplös och få problem med ångest. Checkley (1996) visar 
i sin forskning att det finns ett samband mellan stress och depression. Han menade också att 
stress kan utlösa oro och ångest. Niklas påpekade att han kände sig djupt deprimerad och 
nedstämd under sin långvariga stress. Niklas beskriver också att han i perioder har haft 
väldiga problem med ångest.  

Linnea beskriver att hon har haft väldig stark ångest under den här perioden i sitt liv. Hon 
beskriver att hon var tröstlös och att det knöt sig i bröstet. Linnea berättade att hon kände sig 
deprimerad för att hon kände sig oälskad och oönskad. Hon kände att det var henne det var fel 
på.  

Niklas och Linnea har beskrivit till mig något som verkar satt ett djupt avtryck i deras 
stressiga tillvaro. Depression och ångest med mycket oro och självanklagning verkar vara 
centralt hos dem båda.  

Försvarsreaktionen har Währborg (2009) uppmärksammat i anknytning till långvarig stress. 
Försvarsreaktionen kunde ge emotionella reaktioner genom att individen är på sin vakt och är 
i försvarsberedskap hela tiden under långvarig stress. Niklas uppgav en känsla av att inte 
kunna slappna av i den omfattning som han tidigare kunde därför att han kände att han var på 
sin vakt. Jag hittade dock ingen tidigare forskning om försvarsreaktionen. Detta var inget som 
Linnea uppgav. 

Währborg (2009) menar att en individ som har aggressivitetsstress ökar sin 
reaktionsbenägenhet, stridsberedskap och fientlighet, individen känner sig lätt irriterad, 
fientlig och aggressiv. Forskning som Contrada, Gottdiener, Holmes, Krantz och Rogers 
(2006) gjort visar att stress kan utlösa många emotionella reaktioner som i sin tur kan leda till 
fysiologiska problem om tillståndet består. De emotionella reaktioner som de menar att stress 
kan utlösa är ilska, fientlighet, irritabilitet och frustration.  

Niklas uttalanden kan påvisa både fysiologiska och emotionella tecken på att hans 
stressituation orsakat honom ackumulerad ilska och frustration. Under de klimax av stress 
som Niklas upplevt är det återkommande mycket känslor till exempel frustration, irritabilitet, 
uppgivenhet eller sorg. Han menar också att han inte vill vara frustrerad och vill inte brusa 
upp eftersom han har ständigt ett högt blodtryck som kan ge honom hjärtproblem. Niklas har 
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fått verktyg för att dirigera om frustrationen som han får till något konstruktivt men så länge 
han känner sig långvarigt stressad kommer frustrationen alltid att finnas där.  

Linnea hade många vredesutbrott som liten berättade hon. När lärarna inte förstod hennes 
behov eller när eleverna provocerade henne kunde hon inte kontrollera sin ilska och hon blev 
väldigt arg. Även när Linnea kom in i tonåren fanns henne vredesutbrott kvar fast dem 
föregick mycket mer i hemmet då. 

Både Linnea och Niklas har förklarat att de inte är personer som tycker om att vara arga och 
vill mer än gärna vara personer som är glada och trevliga. De menar båda två att när de inte 
varit utsatta för långvarig stress så har de inte alls haft kort stubin och de förklarar att deras 
känsloliv är som de flesta andras, stabila och fungerande. Det verkar som att deras ilska 
kommer ifrån deras pressade situation och detta är ju något som är i enlighet med den tidigare 
forskning jag funnit. 

Slutord. 

Intervjupersonerna har återgivit kognitiva och emotionella reaktioner på liknande sätt som 
min tidigare forskning har. Resultatet kan därför inte bara förbises utan som jag ser det finns 
det ändå någon relevans i detta arbete. Niklas och Linneas berättelser skiljer sig väldigt 
mycket åt. De är båda i helt olika åldrar när de blir utsatta för där de definierar att deras 
långvariga stress varade. Niklas långvariga stress berodde på samhälliga förändringar som 
arbetslöshet och samhället och företagens sätt att hantera detta medan Linneas stress situation 
berodde på hennes hemförhållande. Trots att historierna skildes åt var inte de kognitiva och 
emotionella reaktionerna så olika. De manifesterades på lite olika viss men bristerna fanns där 
precis som både litteraturen och tidigare forskningen påvisat. Emotionella likheter de båda 
hade var ångest, ilska och depression. De kognitiva likheter de båda påvisade var 
koncentrationsvårigheter och minnesstörningar. Niklas kände också talsvårigheter och 
organisationssvårigheter vilket inte Linnea berättade. Det är dock svårt att uttala sig om 
organisationsvårigheter hos Linnea då det ställer helt andra krav på organisationsförmåga i 
livet när man är vuxen.  

Om långvarig stress har så stor inverkan på kognitiva och emotionella funktioner så är det ett 
mycket allvarligt tillstånd och därför något att ta på stort allvar. Med denna information skulle 
jag önska att samhället erkänner långvarig stress och de reaktioner som en individ får av 
långvarig stress. Det borde också finnas fler behandlingsmetoder för långvarig stress och en 
chans till återhämtning. Detta är något som jag tycker vore relevant för fortsatt forskning 
inom området. Hur kan man på bästa sätt behandla någon som blivit utsatt för långvarig 
stress? Hur skulle man också kunna ge denna kunskap om stress till skolan som kan uppstå 
hos barn när deras föräldrar inte ger dem ett kärleksfullt hem? För visst skulle i Linneas fall 
skolan kunnat hantera hennes situation bättre om de hade haft mer kunskap om långvarig 
stress? 

Ur ett samhällsperspektiv som jag refererade till i inledningen (Levi, 2004 & Währborg, 
2009) så är det många i samhället som känner sig stressade och kan vara stressade utan att 
veta om det. Jag tycker det säger en hel del om hur vår samhällsstruktur ser ut just idag. Den 
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samhällstruktur vi har idag är inte hälsosam och vi måste göra något åt detta. Om ett samhälle 
ska gå framåt måste också dess invånare må bra och inte känna sig utbrända. Den psykiska 
hälsan måste därför omvärderas och prioriteras. För att känna sig deprimerad, få ångest, känna 
frustration, få talsvårigheter, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter och 
organisationsproblematik är definitivt inget som någon vill uppleva i någon högre grad.  
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Bilaga 1 - Intervju frågor. 

Bakgrundshistoria. 

– Vem är du? 

– Vad är det för yttre omständigheter som har orsakat din långvariga stress situation? 

– Hur ser din nuvarande situation ut, jobbar du eller är du sjukskriven?  

Kognitiv stress reaktion. 

Hur upplever du din tankeförmåga under stress? 

Kan du uppleva några svårigheter kring din tankekapacitet?  

Emotionell stress reaktion.  

– Vad är det för känslor som kommer till dig i stress situationer? 

– Är detta känslor som du känner är en del av din personlighet eller är detta känslor som du 
uppfattar utlöses under stress? 

– Hur uppfattar du dina sinnen när du är stressad? 

– Förändras prestandan på dina sinnen under stress och i så fall hur? 

Kognitiv reaktion som förändras eller återkommer. 

– Finns det tankemönster och tillstånd som du uppfattar som återkommande under stress? 

– Hur upplever du att ditt tankemönster har förändras från dina första upplevelser av långvarig 
stress? 

Emotionell reaktion som förändras eller återkommer 

– Finns det känslor som du uppfattar som återkommande under stress? 

– Hur upplever du att ditt känsloliv har förändras från dina första upplevelser av långvarig 
stress? 

– Finns det sinnesintryck som du uppfattar som återkommande under stress? 

– Hur upplever du att dina sinnen har förändras från dina första upplevelser av långvarig 
stress? 

 


