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ABSTRACT  

The purpose with this work is to describe the language that is built around the chronic fatigue 

syndrome (CFS) in Sweden. Our questions are: What does the professional field look like; 

who writes, about what and for which kind of readers? How do they describe the expressions 

and the upcoming of CFS? For which reasons can CFS be considered as a medical 

diagnosis/illness? How can CFS be understood from a social perspective? Our theoretical 

starting point is a social constructive theory and also Karin Johannisson's theory about 

medicalization and Foucault’s theory about power. We have from a literature-exposition of 

Swedish articles from 1989 to 2006, done a social constructive discourse analysis with help 

from Laclau & Mouffe's discourse theory, and Fairclough's model of social practices. In our 

textual analysis we found three dominating discourses: A medical discourse, a social/cultural 

discourse and a general/popular discourse.  Our results showed that the dominating 

professional category is doctors and those who have medical direction within their work. In 

most cases they wrote articles that searched for medical explanations of CFS and their 

common factor was that they looked at CFS as an illness. The articles that had a social 

constructive, anthropological, idea historical or religious perspective to CFS was in a 

minority and they often defined the phenomenon as an expression of different kind of public 

elements and were often critical to medicalization. 

 

Nyckelord: Kroniskt trötthetssyndrom (KTS), Chronic Fatigue Syndrome (CFS) Myalgic 
Encephalomyelitis (ME), trötthet, fatigue, kultursjukdomar 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND  
 

Vårt intresse väcktes av en artikelserie i dagens nyheter, som handlade om personer som 

drabbats av kroniskt trötthetssyndrom, KTS. Artikelserien är författad av journalisten Thomas 

Lerner (DN 2006-09-05, -06, -14). Den första artikeln beskriver att det finns ”mer än en 

kvarts miljon svenskar som lider av svår oförklarlig smärta eller extrem trötthet” och att de 

flesta av de drabbade är kvinnor, samt att det uppskattningsvis är mellan fyrtio- och 

femtiotusen utav dessa tvåhundrafemtiotusen, som lider av kroniskt trötthetssyndrom.   

 

Artikelserien gav upphov till en rad nya frågor. Det var främst därför vi fann att det här skulle 

vara ett utmärkt uppsatsämne. Vi funderade på om kroniskt trötthetssyndrom är en sjukdom 

som konstruerats som lösning till de biverkningar som dagens ibland stressiga samhällsliv kan 

ge till människor och som bl.a. Karin Johannisson (1990) har valt att kalla för 

kultursjukdomar. Vad kan det finnas för vinster med att konstruera en diagnos, som heter 

kroniskt trötthetssyndrom och för vilka aktörer i sådana fall? Vi har också undrat över vilka 

personer det är som får diagnosen och varför verkar det vara så att kvinnor drabbas i högre 

utsträckning än män. Är det verkligen så över huvudtaget? Frågorna har relevans inom socialt 

arbete eftersom man som socionom kommer att möta människor med olika medicinska behov 

och kanske får ta del i diskussioner med olika yrkesgrupper om olika sjukdomars berättigande 

till bistånd och sjukpenning. Det kan då vara viktigt att kunna identifiera vilka olika 

språksystem som styr diskussionerna och vilka aktörer som får mest gehör för vad de säger.  

 

Ja, artikelserien väckte många frågor inom oss. I vår uppsats vill vi inte ifrågasätta de enskilda 

individernas upplevelse av sin trötthet, men vad vi skulle vilja göra, är att delvis kunna 

besvara frågan om när och varför har man börjat prata om tröttheten som sjukdom. Är 

kroniskt trötthetssyndrom i sig ett symtom på dagens samhälle eller har det alltid funnits, men 

först nu börjat diskuteras som en sjukdom? Vi kommer knappast att kunna besvara alla dessa 

inledande frågor i vår C-uppsats, men vi tycker ändå att det är viktigt att synliggöra dem för 

läsaren. Detta för att de är en del av vår förförståelse och därmed berättar om varför vi har 

valt just ämnet kroniskt trötthetssyndrom. Vår ambition med uppsatsen är främst att försöka 

synliggöra den diskurs eller de diskurser om kroniskt trötthetssyndrom, som finns i dagens 
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svenska samhälle och sedan analysera det ur ett socialt perspektiv. Vi hoppas på det sättet att 

kunna bidra med ökade kunskaper om och nya perspektiv på fenomenet.   

 

1.1 Problemformulering 

Det verkar, enligt vår uppfattning finnas en växande diskurs i dagens samhälle, enligt vilken 

allt avvikande, extremt eller icke-önskvärt mänskligt beteende skall betraktas som sjukligt. 

Har människor, i och med att det har börjat pratas om trötthet som sjukdom, erkänt och 

accepterat detta nya fenomen? Vi tror att denna fråga är kärnan till den misstro som kroniskt 

trötta möter inom vården och privatlivet. Alltså att fenomenet ”extrem trötthet” ännu inte helt 

har accepterats att ingå i den allt mer växande diskursen, inom vilken fler och fler mänskliga, 

extrema fenomen skall betraktas som sjukdomar, talas om som sjukdomar och behandlas som 

sjukdomar. Andra sådana extrema fenomen är enligt vår uppfattning t ex alkoholism (jfr 

extremt drickande) och fetma (jfr extremt ätande). Vilka för- och nackdelar kan det finnas 

med att få säga sig lida av en sjukdom, så som alkoholism eller kroniskt trötthetssyndrom för 

den enskilde individen, samhället och dess olika aktörer? Vilka diskurser finns det om KTS 

och vilka är aktörerna som är inblandade i uppbyggnaden av dem? 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att beskriva hur diskursen om kroniskt trötthetssyndrom ser ut i det 

svenska samhället resp. vilka möjliga konkurrerande diskurser om KTS det finns?  

Frågeställningar: 

1. Hur ser det professionella fältet ut: Vilka skriver om vad och för vilka läsare?  

2. Hur beskrivs uttrycken av och uppkomsten av fenomenet kroniskt trötthetssyndrom 

(KTS/CFS)?  

3. Vad är det som gör att KTS betraktas som en medicinsk diagnos/sjukdom?  

4. Hur kan KTS förstås ur ett socialt perspektiv?  
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1.3. Avgränsningar 
 
Fibromyalgi är en sjukdom med liknande symtombild som KTS. Vi har funnit att man i 

tidigare forskning ofta har skrivit om fibromyalgi i samband med KTS, men vi har valt att 

utelämna denna diagnos i vår studie på grund av utrymmesskäl. Vi har också valt att avgränsa 

studien till att omfatta artiklar i Sverige mellan åren 1989-2006 eftersom materialet annars 

skulle ha blivit alldeles för omfattande utifrån studiens syfte. Vi har valt att göra denna 

avgränsning eftersom databasen Artikelsök, som vi använt oss utav, har gett oss träffar mellan 

dessa årtal.  

 

1.4 Centrala begrepp 
 

Diskurs: Begreppet har sitt ursprung i det socialkonstruktivistiska perspektivet. En diskurs 

kan ses som ett sammanhängande sjok av tal eller text, som handlar om samma sak, en 

ämnesavgränsad samtalsordning. (Piuva, personlig kommunikation, 2006-09-18). Bergström 

& Boréus (2000) menar med en diskurs ”en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett 

bestämt socialt sammanhang, liksom de mer eller mindre uttalade regler som styr vad som 

’kan’ och ’inte kan’ sägas eller skrivas i sammanhanget” (a.a. s.17).   

 

KTS: Kroniskt trötthetssyndrom; Chronic Fatique Syndrome (CFS). Sedan 1989 finns 

kroniskt trötthetssyndrom som en sjukdomsdiagnos enligt Centers of Diseace Control and 

Prevention (CDC) i USA.  Den kännetecknas av stark känsla av och handikappande trötthet 

under minst 6 månader som inte kan förklaras av annan sjukdom. Dessutom skall minst 4 av 

följande symtom föreligga under minst 6 månader och får inte ha förekommit innan tröttheten 

började: Halsont, ömmande lymfkörtlar, muskelvärk, smärtor i en eller flera leder utan 

svullnad eller rodnad över aktuella leden, huvudvärk av nytillkommen typ, sömnbesvär med 

känsla av att inte vara utsövd efter sömn, nedsatt närminne och koncentrationsförmåga samt 

trötthet mer än 24 timmar efter motionsaktivitet. (CDC: s hemsida) 

 

Medikalisering: Är ett sociologiskt begrepp som används för att beskriva den medicinska 

vetenskapens inflytande över vår kunskap om världen och om oss själva. (Piuva, personlig 
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kommunikation, 2007-01-15). Medikaliseringen kan ses som en process där icke-medicinska 

problem definieras och behandlas som medicinska, vanligtvis i termer av sjukdomar och 

åkommor. Vanliga mänskliga problem ”försjukligas” och ljuset riktas mot individen istället 

för den sociala omgivningen. (Conrad & Schneider, 1992).  
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2. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
 
2.1 Forskningsfältet 

 

2.1.1 Medicinens öga 

 
Medicinens öga, är ett begrepp vilkets ursprung finns hos Foucaults begrepp ”den medicinska 

blicken”. Med begreppet menas att sjukdomen bara finns i mötet med läkaren och det har en 

central plats i idéhistoriker Karin Johannissons förståelse om sjukdomar och sjukdoms 

historia (Johannisson, 1990). Hon utgår från en socialkonstruktivistisk kunskapssyn i sin 

analys om medicinens historia och utveckling från 1700-talet fram till dagens 

”kultursjukdomar” (se förklaring s.7). Den medicinska blicken förvandlar sjukdomen ”från 

någonting som upplevs och känns till ett inre landskap som bara läkaren behärskar” menar 

Johannisson (a.a. s.7). Likt Foucault, hävdar hon att sjukdomar går inte enbart att förstå 

utifrån ett individperspektiv, utan att de är också ett utryck för samhällets behov och krav, 

liksom läkarvetenskapens professionella intressen. 

 

2.1.2 Behov av diagnos 
 

Behovet av funktionella diagnoser har enligt Johannisson skapat nya sjukdomar och gjort att 

sjukdomsupplevelser utan namn och status har förblivit osedda. Medikalisering, dvs. ”viljan 

att muta in livsvärldens fenomen inom medicinens domän” (Johannisson, 1990 s.7) har 

sjukdomsförklarat vardagliga mänskliga beteenden. Hon menar att medicinen är en makt av 

stora mått. Inte bara för att det är den sjuka människans frälsare och botare, utan just för att 

den definierar vad som är sjukt och inte. ”Den bestämmer vilka lidanden som skall utforskas, 

prioriteras, avhjälpas” (a.a. s.8). Under 1700-talet t.ex. klassificerades sjukdomarna 

nosologiskt, dvs. efter symtom och inte som idag etiologiskt, alltså efter biologiska orsaker.  
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2.1.3 Den stora medikaliseringen 
 

Johannisson ser medicinens utveckling under 1800-talets andra hälft som tid för ”den stora 

medikaliseringen” (Johannisson, 1990, s.59). Det var då sjukdomsinstitutionerna med 

drömmen om ”den goda samhällskroppen” (a.a. s.59) växte fram. Medicinens sociala 

dimension vidgades och fenomen som inte tidigare hade betraktats som sjukdomar - så som 

lösdriveri, arbetsovilja, alkoholmissbruk, kriminalitet och ohämmad sexualitet – sjukdoms-

förklarades. ”Begrepp som psykopati, sociopati, degeneration och mindrevärdighet lanserades 

i dunkla gränsland mellan biologiskt, mentalt och socialt, (a.a. s.59). Det var då som social 

och moralisk avvikelse blev en sjukdom, och så blev sjukdom en avvikelse. Samtidigt 

förbands sjukvårdspolitiken i Sverige med huvudsakligen patriarkaliska motiv och långt 

gående ingrepp från samhällets sida. Folkhälsa, ett i sekelskiftet ofta använt begrepp inom 

vårddebatten var utryck för rättvisa, jämlikhet och faderligt omsorg, men kunde också ses 

som att någon annan vill att samhällsmedborgarna skall hålla sig friska. I denna 

samhällsanalys lutar Johannisson sig mot Foucaults relativa maktbegrepp, med vilket menas, 

mycket förenklat, att makten utövas i samhället genom komplexa och osynliga makt- och 

kunskapsstrukturer så att individerna disciplinerar sig själva och sitt eget beteende. 

 

Johannisson ställer också frågan; vem är det som skall dra nytta av den friska kroppen. Är det 

samhället eller individen själv? Hon anser att folkhälsan också innebär en slags ”plikt till 

hälsan” för de enskilda samhällsmedborgarna. ”Kroppen skall tämjas och tyglas. Den skall 

smidas för att låta sig infogas i de sociala moduler som samhället skapat” dvs. i arbete, skola, 

militärtjänst, institutioner och fritid (Johannisson, 1990, s.70). 

 

2.1.4 Kultursjukdomar och den mörka kontinenten 
 

Med kultursjukdomar, ett begrepp som introducerats av Johannisson, menas att varje 

samhälles sjukdomar speglar samhället själv. Sjukdomar föds och dör och under sin karriär 

förses de med namn, symtombild, förklaringar och en växlande uppsättning terapeutiska 

lösningar. För att en sjukdom skall nå officiell legitimitet, måste den ”inlemmas i medicinsk 

begreppsvärld” (Johannisson, 1990, s.99). Sjukdomar institutionaliseras, och den processen 
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bygger inte på objektiva sjukdomsbegrepp, utan på vad som definieras som sjukdom. Hon ger 

vidare en rik beskrivning av sådana här sjukdomar som, enligt henne en gång i tiden har 

konstruerats utifrån olika samhälleliga behov och sedan försvunnit. Exempel på 

kultursjukdomar födda runt sekelskiftet 1900 och som är idag ”försvunna ur dagens ljus”, är 

enligt henne bl.a. melankoli, nostalgi, neurasteni, onani, bleksot och hysteri. 

 

Kultursjukdomar bevisar att sjukdomsbegrepp och sjukdomsbilder uppstår i ett slingrande 

samspel mellan individ, vetenskap, värderingar och samhälle, ”Sjukdom är lika mycket namn, 

bild, upplevelse och känsla, lika mycket institutionalisering, status och publik slagkraftighet 

som de processer som kan mätas i laboratoriernas och klinikernas slutna rum” (Johannisson, 

1990, s.125-126).  

 

I boken Den mörka kontinenten (1994) diskuterar Johannisson bl.a. hur neurastenins lansering 

på ett mindre kliniskt sätt lyckades fånga upp det enorma intresset som sekelskiftskulturen 

knöt till nervsystemet. Sjukdomen var enligt henne unik genom att den introducerade 

kulturella och psykosociala faktorer i sjukdomsetiologin, t ex. överansträngning, alienation 

och tomhetskänsla. Samtidigt kunde begreppen neurasteni, nervositet och neuros betraktas 

som nya koder till kvinnans sjuklighet och därmed stödja bilden av kvinnan som 

”konstitutionellt svag” (a.a. s.18). Boken är en medicinhistoria av kvinnans sjuklighet, och 

liksom Medicinens öga (1990) bygger den på ett socialkonstruktivisktisk, ”foucaultiansk” 

perspektiv, men har också lite starkare feministiska och marxistiska inslag. Hon beskriver 

samhällets syn på kvinnan, då hon speciellt i början av 1900-talet, men till en viss 

utsträckning än idag setts som en varelse, som är bunden till sina produktiva funktioner och 

därmed ett objekt för ständig och nödvändig övervakning och att;  

 

… med biologisering av kvinnan följde också hennes medikalisering. En särskild 

kvinnopatologi utvecklades som tillämpades både teoretiskt (sjukdom hos kvinnan 

hade andra orsaker än hos männen), terapeutiskt (kvinnan krävde en annan 

behandling än männen) och socialt (sjukdom var mer naturlig för kvinnan än 

mannen). (Johannisson, 1994, s.39) 
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2.1.5 Medicin – en agent för social kontroll? 
 

Ersätter läkarna präster i det moderna samhället?  

Enligt Johannisson (1990) betyder den patriarkaliska vårdsynen att samhället avgör vem som 

är sjuk och när och hur vården ska sättas in. I kapitlet Viljan att veta (a.a. s.154-) beskriver 

hon i Foucaults fotspår hur sexualitetens politisering och medikalisering kan ses som utryck 

för att utöva relativt makt i samhället. Makten finns överallt, genomtränger allt. Den lierar sig 

med kunskapen, vetenskapen, språket och strävar efter att kontrollera individen. ”Den vill 

veta” (a.a. s.154). Vidare beskriver Johannisson hur läkarvetenskaperna från och med 1700-

talet blir den nya samtalsordningen, den diskurs, inom vilken sexualiteten inordnas istället för 

religionen och prästerna. I sekelskiftets svenska sexualhygieniska litteratur utropar sig läkarna 

uttryckligen till ”samhällsvakter” (Johannisson, 1990, s.155).  

 

Inte bara individens kropp och själ, utan hennes tanke och hjärta, moral och lust 

måste utforskas, öppnas, övervakas. Läkarna måste bli det moderna samhällets nya 

prästerskap. (Johannisson, 1990, s.155). 

 

Den medicinska diskursen

Johannisson anser att det finns tre utopier som den medicinska diskursens framväxt bygger 

på. Den första är utopin om att sjukdomen går att utrota som fenomen. Den andra är drömmen 

om universalläkemedel och den tredje att sjukdom kan kontrolleras genom vetenskapens 

framsteg. Hon menar att detta syns tydligt t.ex. i WHO:s definition om hälsa från år 1946 som 

lyder på följande sätt: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej endast frånvaron av sjukdom och svaghet” (Johannisson, 1990, s.176). 

Hon menar att detta är medicinens egen utopi, menar hon, ett idealtillstånd där hälsa 

sammanställs med själva livsinnehållet, hellre än, som en uppnåelig rättighet för alla. 

 

Foucault och sexualitetens historia 

I Sexualitetens historia. Viljan att veta (2002) har Foucault en avsikt att klargöra hur systemet 

makt-vetande-njutning, dvs. systemet som upprätthåller diskursen om den mänskliga 

sexualiteten, är beskaffat. Hur denna diskurs fungerar och varför den fungerar som den gör 

bär upp Foucaults framställning enligt förordsförfattaren Per Magnus Johansson. Foucault har 
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knutit an den sexuella diskursens framväxt och historiska utveckling med den medicinska 

samtalsordningens framgångar i sin analys. Vi har funnit Foucaults teori om ”makt-vetande”, 

dvs. teorin om diskursernas framväxt och hur de samtidigt skapar makt för vissa 

professionella grupper, som mycket inspirerande i vårt arbete för att kunna se vilka 

maktsystem inom vilka fenomenet KTS skapas och upprätthålls.  

 

Vi tror att vi kommer att ha nytta av sättet att beskriva hur ett mänskligt fenomen, så som 

sexualitet kan förstås så olika beroende på hur människor pratar om det, dvs. inom vilken 

diskurs man pratar om det. En liknande analys om hur det pratas om till exempelvis extrem 

trötthet i medierna och inom vetenskapsvärlden kan då avslöja vilken diskurs som är den 

rådande i samhället just för tillfället. Samtidigt kan man genom en sådan här ”foucaultiansk” 

analys fånga in vilka olika diskurser som ”tävlar om” att få sin definition att bli den gällande 

diskursen. I slutändan är dessa ”definitionskrig” av mycket stor betydelse för vissa 

samhällsaktörer därför att det är samtidigt en kamp om makt. Kunskap är makt, så som 

Foucault menar.  De aktörer som får definitionsföreträde om ett fenomen, ”vinner” därmed 

också någon sorts maktposition i samhället. Det kan således ha en stor betydelse utifrån en 

maktsynpunkt om man pratar om sexualiteten eller om extrem tröttheten som en synd, 

avvikelse, sjukdom – eller om man pratar inte om den alls.  

 

Könets besynnerligheter har knutits till kroppen och förvandlats till något djupt 

karakteristiskt hos individen i fråga, och därmed har de kommit in under hälsans 

och det patologiskas teknologi. Och omvänt: i och med att detta [=sexualiteten] är 

en medicinsk företeelse eller kan bli det, är det som skada, funktionsrubbning eller 

symtom man måste forska efter den i organismens djup eller på hudens yta eller 

bland beteendets alla tecken. (Foucault, 2002 s.65). 

 

Foucault (2002) menar att det under 1800-talet föddes ett nytt sätt att prata om sexualiteten. 

En diskurs, enligt vilken sexualiteten blev någonting förbjudet, farligt och skamligt samtidigt 

som den växte enormt inom profitsystemet. Alltså eftersom den utomäktenskapliga 

sexualiteten ”inte fick plats” i produktionssystemet, blev bordellerna och mentalsjukhusen 

platser där den fick härja fritt i relationerna mellan prostituerade kvinnor och sexköpande 

män, samt mellan manliga terapeuter och deras - ofta kvinnliga - patienter. Frågor som 
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Foucault finner intressant är bl.a. hur systemet som upprätthåller diskursen om den mänskliga 

sexualiteten är beskaffat, samt hur den fungerar och varför.  

 

Vidare menar Foucault att bekännelsen spelar en central roll inom den nya medicinska 

diskursen. Den får sin betydelse och sin givna plats bland läkarvetenskapens metoder; läkaren 

kräver den, den blir nödvändig för diagnosen och i sig själv verksam vid botandet. 

”Sanningen – om den sägs i rätt tid, till rätt person och av den som på samma gång är 

innehavare av den och ansvarig för den – botar” (Foucault, 2002, s.84). 

 

Foucaults förståelse om makt 

Med makten menar Foucault (2002) att den är någonting som är överallt; ”inte därför att den 

omsluter allt, utan därför att den kommer överallt ifrån”, (s.103). Han menar att man ska 

befria sig från den bilden av ”makten som lagen” som rättsteoretikerna och den monarkistiska 

institutionen har ritat upp. Man ska istället se makten som bildandet av en viss typ av vetande, 

alltså inte förtrycks – eller lagtermer, utan i makttermer. Det är, enligt honom, viktigt i en 

maktanalys att se olika muntliga och skrivna tal i hela sin kontext. Vem talar och från vilken 

maktställning? I vilket institutionssammanhang är talaren placerad i? Vikten av diskursernas 

kontextualisering kan enligt Foucault motiveras med att ”ingen makt utövas utan en hel rad 

avsikter och mål” (a.a. s.105). 

 

Enligt Foucault (2002) lever vi i en ”bio-maktens” (s.141) tidsålder, som har sina rötter redan 

i 1600-talet. I och med kyrkans nedgång som den stora kunskapsinnehavaren i samhället och 

vetenskapens framväxt, har makten börjat utövas ”positivt på livet” (a.a. s.138). Makten har 

tagit för sig att förvalta livet, att maximera och mångfaldiga det, att utöva kontroller över det 

och reglera det på ett övergripande sätt istället för att hota med döden, som kyrkan gjorde. 

 

Foucault menar vidare att kapitalismen hade också behov av såväl bio-maktens, dvs. 

kropparnas kontrollerade införande i produktionsapparaten, som de ekonomiska processernas 

tillväxt. Den hade behov av maktmetoder som kunde maximera krafterna, förmågorna, livet i 

allmänhet utan att för det göra det svårare att undertrycka. Kontrollen skedde genom 

utvecklingen av de stora stadsapparaterna till olika maktinstitutioner, som sedan dess har 
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borgat för att upprätthålla stabila produktionsförhållanden i samhället med olika 

makttekniker. Dessa institutioner är, enligt honom, bl.a. familjen, armen, skolan och polisen, 

samt privatläkarna och hälsovården. ”Ett normaliserande samhälle är det historiska resultatet 

av en på livet centrerad maktteknologi” (Foucault, 2002, s.145), och vidare menar han att 

”rätten” till livet, kroppen, hälsan, lyckan och behovstillfredsställelse har blivit det politiska 

svaret på alla nya maktprocedurer.   

 

Den västerländska människan lärde sig så småningom om vad det innebär att vara 

en levande art i en levande värld, att ha en kropp, livsvillkor, hopp om fortsatt liv, 

individuell och kollektiv hälsa, krafter som kan modifiera och ett utrymme där man 

kan fördela dem på optimalt sätt” (…) Jag behöver heller inte dröja vid den ökade 

mängt politiska teknologier som därifrån tränger in i kroppen, hälsan, sätten att 

äta och bo, livsvillkoren, tillvarons hela utrymme (…) Ironin i detta mönster består 

i att inbilla oss att det gäller vår ”befrielse”. (Foucault, 2002 s.143-144, 158).  

Citaten belyser Foucaults marxistiska tolkning om att det ligger vissa politiska intressen 

bakom den medicinska diskursens framgångar. 

 
2.2 Teoretiska utgångspunkter 
 
 

Socialkonstruktivismen är en teori som kan användas för att tolka och förstå olika sociala 

fenomen. Det är en teori om hur vi ser på och förstår världen och oss själva. Enligt ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt är vår värld konstruerad genom sociala processer och språket 

kan ses som ett medel som förmedlar budskap mellan olika människor. Kommunikationen 

och språket påverkar människorna och på så sätt konstruerar språket både människor och 

föremål. För att förstå ett fenomen eller konstruktion blir det därför viktigt att se hur de 

professionella grupperna som dominerar i samhället har valt att formulera sig språkligt. Ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv går alltså ut på att vi kan förstå människor utifrån det 

samhälle vi lever i som i sin tur påverkar vårt sätt att tänka och vara på. Historia och kultur 

påverkar individens psykologi. Jaget blir något som i mångt och mycket är en socialt 

konstruerad företeelse. Jaget skapas och omskapas hela tiden i samspel med andra människor 

och genom sociala och kulturella traditioner. Att människan ses som konstruerad innebär i 
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den förståelse som psykologin ger, att det återfinns en mångfald av vad vi kan kalla speciella 

konventioner eller diskurser, det vill säga, sätt att tala om eller tänka på. (Stevens, 1998, 

kap.5).  

 

Vår vetenskapsfilosofiska position är socialkonstruktivistisk i denna uppsats. Det innebär att 

vi inte strävar efter att hitta några allmänt giltiga sanningar om verkligheten, utan vill beskriva 

hur verkligheten konstrueras och synliggöra vissa av de strukturer som finns i den 

konstruerade verkligheten vi lever i. Vi har haft ett abduktivt förhållningssätt i uppsats-

skrivandet. Med detta menas att vi har använt både induktiva och deduktiva inslag under 

arbetets gång. Vi har först sökt information och kategoriserat det förutsättningslöst utan några 

teorier i åtanke. Å andra sidan tänkte vi från början göra en diskursanalys, vilket kan ha 

påverkat det sättet vi sedan har kategoriserat materialet på. När det gäller valet av 

diskursanalys som en analysmetod, så blev det ett ganska naturligt val med tanke på den 

socialkonstruktivistiska utgångspunkten. 

 

Från ond till sjuk 

Både Johannisson (1990, 1994) och Foucault (2002) beskriver, enligt vår uppfattning, med 

lite varierande termer om ett och samma fenomen som kan samlas under begreppet 

medikalisering. Gerhardt (1989, i Piuva 2005, s.23) menar att kritiken mot traditionellt 

medicinsk sociologi har sina rötter i 1968-års studentrevolts ideal och att tillkomsten av 

forskningsområdena som ”sociologi av hälsa och sjuklighet” och ”folkhälsans sociologi” 

(egna översättningar) är en konsekvens av sociologins ökade självständighet gentemot 

medicinsk vetenskap. Piuva menar att med Foucaults relationella maktbegrepp kan man 

undvika den ortodoxa sociologiska tolkningen av patienter som enbart offer och företrädarna 

för medicin och hälsovård som den ekonomiska och politiska maktens redskap. Detta 

eftersom i Foucaults teori om makt sätts kunskap i ett starkare samband till historien, 

samtiden och de kulturella förutsättningarna.  

 

Conrad & Schneider (1992) utgår i sin bok Deviance and medicalization. From Badness to 

Sickness från Spector & Kitsuse's (1977) socialkonstruktivistisk syn på sociala problem och 

diskuterar medicinen som ett starkt paradigm i dagens västerländska samhällen. De beskriver 
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hur sociala problem medikaliseras i allt växande omfattning, vilket kan ses som att den 

medicinska diskursen idag är starkare än den ”tävlande sociologiska” diskursen i de 

västerländska samhällena. Conrad & Schneider har också ett historiskt perspektiv på 

medikaliseringen och menar att det har skett en förvandling i språket om hur olika individers 

avvikelser diskuteras i samhället. Fler och fler mänskliga avvikelser betraktas som sjukdomar 

i stället för att man skulle betrakta dem som någonting som individen har själv orsakat genom 

sina fria val. Det har m.a.o. skett en förflyttning från ”badness to sickness” (Conrad & 

Schneider, 1992, s. 17). Samtidigt har individerna i större och större utsträckning friats från 

sitt moraliska ansvar när det gäller olika slags avvikande beteende, som tidigare har betraktats 

som kriminellt eller på annat sätt socialt straffbart.  

 

I och med att medikaliseringen har befriat individer i större utsträckning från deras moraliska 

ansvar, har den samtidigt medfört vissa negativa effekter, menar Conrad & Schneider (1992). 

I enlighet med Thomas Szasz (1974) hävdar de att i och med förflyttandet från det religiösa 

perspektivet till det vetenskapliga skedde en radikal ändring på sättet att se på människan. 

Från att se människan som ett ansvarigt agerande subjekt i världen, har medikaliseringen fört 

med sig en människobild, som ser honom mer som en mottaglig organism som agerar styrd av 

biologiska och sociala krafter (a.a.). Medicinen har, i stället av individerna själva, blivit ”the 

moral entepreneur” (Conrad & Schneider, 1992, s.23) och har samtidigt tolknings- och 

definitionsföreträde för att avgöra vad som är sjukligt och därmed avvikande beteende. 

Medicinen och läkarvetenskaperna har idag i princip samma maktförhållande gentemot 

individerna som kyrkan hade för några sekler sedan. Vidare skriver Conrad & Schneider att 

utveckling (”progress”, a.a. s.33) ofta används som ett begrepp för att beskriva 

medikaliseringen, men att alla ändringar inte alltid nödvändigtvis behöver betyda utveckling 

för alla. De menar att medikaliseringen av opiatberoende, extremt drickande, galenskap och 

andra liknande fenomen säkerligen till viss mån kan betraktas som utveckling, men att 

utvecklingen har skett i förhållande till en specifik grupp av människor. 

 

Med utgångspunkt I Foucaults (1965) och Rosens (1972) tankar skriver Conrad & Schneider 

(1992) hur medicinen alltid har fungerat som en slags agent för social kontroll. Den har haft 

som syfte att ”normalisera” sjuklighet och återföra människor till deras fungerande kapacitet i 
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samhället.  Författarna menar att sjukvården och psykiatrin har sedan länge varit oroliga över 

människors sociala beteende.  

 

Ett medicinhistoriskt perspektiv på KTS 

Tore Leonhardt, docent och tidigare klinikchef på medicinkliniken i Vänersborg-Trollhättan 

har efter pensioneringen i flera år bedrivit studier i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs 

universitet. Han menar i sin artikel ”Kroniskt trötthetssyndrom – gammalt vin i nya lägrar” 

(2000) att diagnoser som KTS har en funktion att fylla för såväl patienter som sjukvård i tider 

av stora samhällsförändringar och på arbetsmarknader. Artikeln kan ses som en idéhistorisk 

tillbakablick på ”kultursjukdomar”, och refererar bland annat till Karin Johannisson. 

Då amerikanen George Beard lanserade begreppet neurasteni år 1869, var han övertygad om 

att sjukdomen hade fysiska och neurobiologiska orsaker, skriver Leonhardt. Begreppet 

passade enligt Leonhardt bra in i den centralnervösa doktrin som var rådande inom läkarkåren 

i slutet av 1800-talet och som sedan ersattes med en lång rad andra diagnosalternativ redan 

efter andra världskriget. På ett liknande sätt lanserades namnet Chronic fatigue syndrome år 

1985 av infektionsläkare och epidemiologer i en konferens på Centers for Disease Control i 

Atlanta, Georgia. Begreppet nådde officiellt status efter att Gary O Holmes och hans 

medarbetare publicerat en artikel med namnet ”Chronic fatigue syndrome: A working case 

definition” efter mötet i Atlanta. Snabbt därefter bildades patientföreningar som kunde utöva 

påtryckningar inte minst på forskningsanslag och försäkringsersättningsärenden. KTS 

lanserades i början som en sjukdom bland de högre samhällsklasserna, men har i dagens läge 

också spridit sig till andra samhällsklasser. Leonhardt menar även att sjukdomen håller på att 

lösas upp på samma sätt som neurastenin för ett halvt sekel sedan (a.a. s.184).   

Leonhardt (2002) tror likt Johannisson att förklaringen till kroniskt trötthetssyndroms existens 

i dagens samhälle ligger i att månaders sängläge på grund av trötthet numera inte är ett 

accepterat sjukdomsbeteende, men arbetsoförmåga p.g.a. en officiellt sanktionerad sjukdom 

är en av samhället godtagbar lösning. Han ser alltså på KTS som en av läkare skapat nytt 

namn på en gammal ”sjuka”, som är ”konstruerat för att tillgodose upplevda patientkrav och 

behov av forskningsinsatser när det gäller oklara sjukdomstillstånd som domineras av kronisk 

trötthet” (a.a. s.184). 
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Eva Olsson, fackredaktör i tidningen Hälsa, har intervjuat Karin Johannisson och skrivit en 

artikel med namnet ”Nya tider ger oss nya sjukdomar” (1995) utifrån intervjun. I artikeln 

bekräftas ytterligare Johannissons syn på KTS som ”en socialt accepterad avvikelse” (s. 9). 

Sjukdomen kan enligt henne också ses som en ”tidens metafor för att utrycka att något är fel i 

vårt samhälle, som är extremt inriktad på snabbhet och prestation” (a.a. s.9). Städerna för med 

sig en växande anonymitet och mindre ansvarstagande om våra medmänniskor, vilket i sin tur 

leder till en ökad nervositet och krisupplevelse, tror Johannisson.  Hon anger sig också att 

vara medveten om de andra förklaringsmodellerna till KTS, men säger att den kulturella 

förklaringsmodellen inte heller utesluter biologiska orsaker. Bland annat det faktum att de 

”nya” sjukdomarna varierar geografiskt talar dock för den kulturella förklaringen, menar 

Johannisson. 

Vi har tänjt sjukdomsbegreppet och somatiserar problem som i grunden inte är 

medicinska. Genom att rikta uppmärksamheten mot sjukdom kan vi ge namn åt 

växande olustkänsla och vantrivsel i kulturen (…) Den som behöver kan välja 

sjukdomen för att visa omvärlden att han eller hon vantrivs (…) I de nya 

sjukdomarna finner alla trötta, jagade och deprimerade namn och bekräftelse på 

sin sjukdomskänsla. (Johannisson i Olsson 1995 s. 12).  

En antropologisk tolkning av KTS 

Lisbeth Sachs skriver i en artikel, publicerat i Social forskning (2000) med namn ”Jag är sjuk 

men jag är frisk”: Kroniskt trötthetssyndrom, en antropologisk tolkning av KTS utifrån en 

fallbeskrivning. Syndromet beskrivs av henne som ”en negativ diagnos” (a.a. s.3-4), dvs. en 

diagnos där man inte finner några sjukliga förändringar i kroppen oavsett vilka medicinska 

analyser man gör. Hon menar också att om man från sjukvårdens sida inte lyckas finna bevis 

för sjukdom vid en kroppslig undersökning, ger det den lidande människan en känsla av 

vanmakt. Då har språket enligt henne ingen uttolkare och orsaksfrågorna förblir dolda.  

 

Sachs menar att relationen mellan den objektivt bekräftande ohälsan och den subjektiva 

upplevelsen av ohälsa blivit alltmer komplicerat i den tekniskt avancerade värld vi lever i 

idag. Hon kallar detta fenomen som ”framgångens misslyckande” (Sachs, 2000, s.3), som 

syftar på å ena sidan den medicinska teknologins framgångar och å andra misslyckandet som 
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rör hur människor i denna utveckling har lärt sig att sätta ord på sina livserfarenheter och 

tolka olika sociala symtom som kroppslig ohälsa. Sachs menar att det är viktigt i en sådan 

utveckling hålla kvar insikten att sjukdom inte enbart är ett fysiskt tillstånd utan att 

människans hälsa och sjukdomar är intimt förbundna med den sociala omgivningen hon lever 

sitt dagliga liv i. Vidare anser hon att denna kunskap ännu inte har fått en vetenskaplig 

prövning inom medicinsk forskning och praktik.  

 

Konsekvenserna av det ökade förtroendet för medicinsk forskning i vårt samhälle har blivit att 

orsaker till sjukdom och död också bland lekmän allt oftare förklaras utifrån fördjupade 

kunskaper om den mänskliga kroppens funktioner, menar Sachs. Hon kritiserar den 

biomedicinska förklaringsmodellen som enligt henne inte på ett tillfredsställande sätt kan 

besvara frågor så som varför drabbade sjukdomen just den personen och just denna tidpunkt. 

Hon menar att det också kan finnas vissa nackdelar med att diagnostisera svår trötthet, vilket 

hon belyser med följande citat från en KTS-diagnostiserad kvinna, runt 50 års ålder, som hon 

har intervjuat;  

 

Men jag ser det litet negativt det här att jag har fått beskedet. För jag är ju mera 

rädd om mig nu än jag var innan, för då visste jag liksom inte, inte riktigt att det 

skulle komma något om jag gjorde något tungt. Nu har jag den här rädslan och jag 

tror den där rädslan finns som en sporre på den här sjukdomen. Det blir liksom 

värre, än vad den kanske skulle ha varit. Så det är det negativa att man har fått en 

diagnos. (Sachs, 2000 s.4-5). 

 

Utbrändhet 

Mia Lundén, en utbrändhetsforskare och antropolog från Lunds universitet har skrivit en 

artikel i tidskriften Axess (2006), där hon sätter utbrändheten i en historisk och samhällelig 

kontext. Lundén anser att det har uppstått en ”sanning om saken”, ett slags diskursiv 

förståelse om utbrändheten i samhället som en följd av olika experters engagemang och 

debattering om ämnet inom den offentliga arenan. Denna ”sanning”, menar hon är de olika 

samhälleliga förklaringar till utbrändheten, så som ”det hårdnande samhällsklimatet, den 

skenande produktionstakten och det okontrollerbara informationsflödet". Samtidigt är det inte 

heller så konstigt att människor så gärna söker förklaringar till sitt lidande utifrån sig själva, 

 19



menar hon. Det är enklare att förlägga problemen på behörigt avstånd från det egna jaget.   

 

Lundén vill likt Johannisson, att begreppet anomi, ska intas inom den medicinska diskursen. 

Émile Durkheim introducerat begreppet och menade att både ett individuellt- och 

samhällstillstånd, med samhällets mentala tillstånd som den centrala utgångspunkten, överförs 

på individen. Enligt Lundén kan både trötthet och depression ses som exempel på dagens 

anomiska tillstånd. 

 

I det anomiska samhället flyter människan omkring i en verklighet som är 

ogenomskinlig och där moraliska och sociala normer är oklara eller obefintliga. 

Människans sinnestillstånd präglas av otillfredsställelse, irritation och ilska, 

komplexa känslor som riktas både mot henne själv, mot andra och mot samhället i 

allmänhet. (Lundén, 2006 s.35).   

 

Likt Johannisson, menar Lundén att människor i dagens samhälle har ett behov av diagnoser 

och klassificering och att anomi begreppet skulle kunna fungera avmedikaliserande eftersom 

den betonar det sociala framför det personliga. Fördelen med att ta till sig en sjukidentitet, är 

enligt Lundén (2006) bl.a. att det kan bli en ”skyddande filt att gömma sig under, en viloplats 

där man äntligen slipper ifrån alla de krav som ställs på den friska individen” (s.36). Men att 

den samtidigt har negativa effekter som t ex. om man ägnar långa tider på att enbart tänka på 

sig själv och sin sjukdom, kan detta leda till en osund självmedvetenhet som gränsar till 

besatthet, menar hon. ”Den sjuke blir uppmärksam på varje liten skiftning i det egna humöret 

och i den egna kroppen. Hon lär sig att tyda varje tanke, att lyssna till varje andetag, att tolka 

varje hjärtslag” (Lundén, 2006, s.36).  

 

Samtidigt som en diagnos för sådana psykiska besvär som utbrändhet eller trötthet kan 

innebära att människan då får sjukskriva sig och blir därmed sjukpenningberättigad av 

Försäkringskassan, kan denna nya sjukidentitet också bli en börda för människan. För som 

sjukskriven blir hon samtidigt sannolikt också mer vilsen, utlämnad och isolerad, menar 

Lundén (2006). Vidare menar hon att denna typ av existentiell lidande inte har några snabba 

botemedel och att det oftast är långvarigt. Eftersom forskningen entydigt visar att flerårig 

sjukskrivning försvårar människans möjligheter att komma tillbaka till ett normalt liv och till 
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arbetslivet, blir det självklart att man oftare borde tala om lidandet med begrepp som 

sårbarhet, utsatthet och ensamhet hellre än med sjukdomstermer, menar Lundén och det liknar 

Johannissons tankegångar. 

 

Lundén har också skrivit en intressant artikel i tidningen ”Kulturella perspektiv” (2004) om 

hur utbrändhet presenteras i svenska medier, vilket vi har funnit som mycket inspirerande i 

vårt eget uppsatsarbete. Där beskriver hon utbrändhet - återigen likt Johannisson - som en 

metafor för hela sjukskrivningsdiskussionen inom medier och allmänheten. Hon för i artikeln 

också en intressant diskussion om genusets betydelse i förhållande till utbrändhet. Hon har 

funnit bland annat medierna har en återkommande sätt att beskriva kvinnor med utbrändhet 

som ”vårdande” och män som ”idrottande”. ”Mediernas ständiga krav på aktualitet, förnyelse 

och lönsamhet, bidrar”, enligt henne ”till en kulturell utnötning där ett ord som utbrändhet 

snabbt passerar sitt bäst-före-datum” (a.a. s.30).  
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3. METOD 
 
3.1 Diskursanalys 
 

Utifrån vårt socialkonstruktivistiska perspektiv och vårt ämnesval är diskursanalys en gångbar 

analysmetod. Diskurser är sociala konstruktioner och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

framhäver betydelsen av att analysera både hur olika grupper konstruerar ett fenomen eller ett 

begrepp och på de historiska processer som har lett fram till den nuvarande konstruktionen. 

De diskurser som bärs upp av starka professionella grupper i ett samhälle får ofta en 

dominerande ställning (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Enligt Bergström & Boréus 

(2000) är en del av diskursen den genre som texten kan räknas till och enskilda texter 

uppkommer i en diskurs, mottas i en diskurs och kan ha effekter på den. 

 

Vidare menar Bergström & Boréus (2000) att det är en viktig ontologisk fråga huruvida man 

ska utgå från att det existerar en verklighet oberoende av oss själva och vårt medvetande eller 

inte.  Om man då har en socialkonstruktivistisk syn på språket och verklighet och om man 

anser därmed att vår kunskap ”grundas av och genom språket”, kan man inte tala på ett 

meningsfullt sätt om verklighet utan att språket fungerar som en sorts ”konstruerande lins” 

(a.a. s.23). Om det uppkommer något nytt fenomen, vill vi människor kategorisera det och ge 

ett namn åt det, sätta ”ett tecken” på det. Detta görs genom frågorna ”vad liknar det” och ”vad 

liknar det inte”, eller ”vad påminner det här om” (Piuva, personlig kommunikation, 2006-10-

23). 

 

Vi kommer alltså att i denna uppsats göra en socialkonstruktivistisk diskursanalys, där 

strukturen kan ses gå före innehållet och inte tvärtom som i en hermeneutisk textanalys 

(Piuva, personlig kommunikation, 2006-10-23). Bergström & Boréus (2000) menar dock att 

dessa två analyssätt inte utesluter varandra. I en diskursanalys förstås meningen i en enskild 

text framförallt utifrån andra omgivande texter som denna relaterar till och utifrån en 

”ordning” (a.a. s.29) eller struktur, som texterna är uttryck för. Men man kan samtidigt göra 

det omvända, dvs. att diskursen som helhet förstås utifrån de enskilda texterna (jfr den 

hermeneutiska cirkeln, a.a. s.26). Vi kommer alltså att leta efter olika mönster och (språk-) 

strukturer i enskilda texter för att kunna hitta och analysera diskurser kring fenomenet 
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kroniskt trötthetssyndrom, men också försöka förstå texterna som en del av eller som ett 

uttryck för vissa diskurser. Det gör vi med hjälp av Faircloughs modell av den diskursiva 

praktiken samt med stöd av Laclau & Mouffes diskursteori. 

 

3.1.1 Modellen av den diskursiva praktiken 
 

Enligt Bergström & Boréus (2000) kan Foucaults sätt att analysera diskurser kallas för en 

”kontinental diskursanalys” (s.225). Foucault menar med en diskurs, enligt dem ”Hela den 

praktik som frambringar en viss typ av yttranden”. I sina egna undersökningar menade 

Foucault att sådana praktiker är bl.a. ekonomins respektive medicinens.  

 

Ett sätt att definiera diskursiva praktiker kan enligt Öhlund (personlig kommunikation, 2006-

09-14) vara att säga att de är repeterbara och regelbundna (språkliga) handlingar. En diskurs 

ser han som en specifik samtalsordning i ett institutionellt fält. Den är därmed ett bestämt sätt 

att tala om och att förstå världen på. Diskursen delar upp världen i två delar så fort man börjar 

tala om den, men i vissa lägen kan diskurserna också stödja varandra eller ”smältas samman”. 

Det är enligt Öhlund också viktigt att hålla i minnet att diskurserna är också system som 

begränsar oss eftersom de är oftast mer eller mindre determinerade.  

 

Fairclougs (2002) modell av sociala praktiker (se nästa sida) menar att det inom en diskursiv 

praktik produceras texter av olika aktörer inom diskursen och att den sociala praktiken 

påverkar samt påverkas av den diskursiva praktiken. Med en diskursiv praktik menar han 

produktion, distribution och konsumtion av de olika texter som skrivs inom diskursen av t.ex. 

olika journalister och föreningar.   
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Fig. 1.    

                                   Modell av sociala praktiker 

                                    (Källa: Fairclough, 2002, s.73). 

 

3.1.2 Laclau & Mouffes diskursteori  
 

Denna teori tar sin utgångspunkt i den poststrukturalistiska ståndpunkten att diskursen 

konstruerar den sociala världen i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast, därför att 

språket i grunden är så pass ostabilt. Ingen diskurs är alltså helt sluten, utan ändras hela tiden 

när den kommer i kontakt med nya diskurser (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.13).  

Diskursen tillsammans med sex andra begrepp är centrala inom Laclau & Mouffes 

diskursteori (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Deras förklaring av begreppet diskurs är 

att den kan uppfattas som en fixering av betydelse inom en bestämd domän. Andra centrala 

begreppen är: moment, element, tillslutning, nodalpunkt, flytande signifikanter artikulation 

och det diskursiva fältet. Dessa var och ett kommer att förklaras här nedan. 

Moment är alla tecknen och deras betydelse till varandra inom en diskurs. För att förstå detta 

kan man dra en parallell till en traditionell medicinsk diskurs där kropp, sjukdom och 
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behandling ses på bestämda sätt. Inom den medicinska forskningen brukar man dela upp 

dessa tre (kropp, sjukdom och behandling) i mycket små delar för att sedan beskriva 

relationerna dem emellan. Alla dessa tecken är alltså moment i ett system och tecknens 

betydelse bestäms av dess relation till de andra tecknen.  

Element, är ett tecken som inte slutligt fått sin betydelse bestämd. Betydelsen kan luta åt olika 

håll. Diskursen försöker göra betydelsen av tecknet fast, man kan säga att diskursen försöker 

göra elementen till moment, alltså reducera tecknets mångtydighet till entydighet, vilket kallas 

för tillslutning. Men denna tillslutning är naturligtvis aldrig helt fixerad och betydelser 

kommer alltid att ändras. Ett exempel på det skulle vara just kroppen som vi tidigare 

diskuterat som ett exempel inom den medicinska diskursen. Laclau & Mouffes menar att 

kroppen är ett element, eftersom det finns flera konkurrerande sätt att se på den. Laclau & 

Mouffes diskursteorin betecknar sådana element som i högre grad är öppna för tillskrivningar 

av fler betydelser för flytande signifikanter.   

Inom den medicinska diskursen tillskrivs kroppen som särskilt viktig och det är utifrån den 

som andra betydelser skapas. Tecken som t.ex. symtom, blodomlopp och skalpell får sin 

betydelse bestämd genom att de relateras till kroppen. Man brukar kalla dessa privilegierade 

tecken för nodalpunkt. Genom att leta efter nodalpunkterna kan man undersöka hur andra 

diskurser definierar samma tecken, vilken betydelse som diskursen ger, med andra ord kan 

man klarlägga vad det är för sorts kamp som förs om betydelsebildningen och vilken 

betydelse ges åt de flytande signifikanterna. Man kan också leta efter de betydelser som är 

relativt fixerade, de så kallade momenten. När man sätter tecken i relation till andra tecken för 

att ge dem mening kallas det för artikulation. Man fokuserar på de konkreta uttrycken och ser 

vilka betydelser som etableras genom att sätta elementen i bestämda förhållanden till 

varandra? Vilka olika betydelser utesluts?  

”Den diskursiva kampen” kan också ses som ett nyckelord i Laclau & Mouffes diskursteori, 

eftersom olika diskurser ständigt tävlar mot varandra för att vinna med sin egen tolkning av 

språkets betydelse - uttryckt med ett ord, kan man kalla det för betydelsebildningsprocesser. 

Det diskursiva fältet är då alla de betydelsebildningar som utesluts ur diskursen för att skapa 

en entydighet. Inom den medicinska diskursen skulle en sådan tävlande diskurs som utesluts 
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kunna till exempelvis vara alla de alternativa behandlingsmetoder, där kroppen i högre grad 

ses som en holistisk enhet som genomströmmas av energi i olika banor. Utgångspunkten i 

teorin är att det är genom att alltid se på vilka möjligheter som stängs ute som man kan få upp 

ögonen för vilka sociala följder det blir utav diskursiva struktureringar.  

 

3.2 Litteraturöversikt  
 

3.2.1 Tillvägagångssätt 

För att få en bredare bild över hur kunskapsläget om kroniskt trötthetssyndrom ser ut började 

vi med att göra mindre systematiska sökningar i olika databaser och fortsatte sedan med s.k. 

kedjesökningar, vilket betyder att man följer upp vissa källhänvisningar på texter som man 

har fått fram i sina sökningar (Lilja & Larsson, 2005). Det finns mycket hänvisningar på 

diagnostiska kriterier enligt DSM-IV 1989 och 1994 i den litteratur vi fick fram, så vi har läst 

hur de ser ut hur de ser ut. Genom kedjesökning fick vi också tag på två böcker med namn 

Smärta och trötthet (Hertting & Samuelsson, 2000) och Handbook of Chronic Fatigue 

Syndrome (Jason, Fennell & Taylor, 2003).  Dessa böcker var till hjälp i skapandet av de 

preliminära kategorier enligt vilka vi började sortera artiklar om KTS som vi fick fram efter 

den mer systematiska litteratursökningen. 

Vi har också sökt begrepp och definitioner i olika uppslagsverk för att få kunskap om hur 

dessa definierar fenomenen som KTS, neurasteni, utbrändhet, utmattning, depression osv. Vi 

gjorde alla dessa sökningar med motiveringen att då lättare kunna ”ringa in ett fält”, dvs. att få 

ett grepp om hur det diskursiva fältet kan se ut angående KTS.   

3.2.2 Sökning  

Vi har kombinerat följande sökord på olika sätt i sökningar på databaser Libris, Artikelsök och 

PubMed: chronic fatigue syndrome, neurasthenia, myalgic encephalomyelitis, burnout, stress, 

adaptation syndrome, depression, cause, illness, psychiatric illness, samt deras svenska 

motsvarigheter. CFS eller KTS var oftast med bland söktermerna. Eftersom kroniskt 

trötthetssyndrom betraktas enligt vår förförståelse som en oförklarad sjukdom så blev vi 
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förvånade över hur många träffar vi fick med det som sökord.  

 

Utifrån dessa sökningar skrev vi ut överskådliga referenslistor om KTS och andra liknande 

sjukdomsfenomen från de olika databaserna. För att göra det något lättare att jobba vidare 

med materialet, läste vi dessa träffars titlar och i vissa fall även abstrakt för att få ledtrådar till 

vad innehållet i dem kunde vara. Vi kategoriserade sedan dem i mindre grupper utifrån 14 

preliminära kategorier. Dessa kategorier blev en grund för de tre följande kategorier som vi 

fortsatte att arbeta vidare med: Med = olika medicinska förklaringar om KTS; Soc = (idé-) 

historisk utveckling av begreppet KTS, sociala, socialkonstruktivistiska eller kulturella 

förklaringar av KTS; Al = allmänt om trötthet och KTS. 

 
3.2.3 Urval  

 
Utifrån vårt syfte som är att beskriva vad det är för språk som byggs upp kring kroniskt 

trötthetssyndrom, dvs. hur diskursen om kroniskt trötthetssyndrom i det svenska samhället ser 

ut, har vi valt att basera vår uppsats på material som vi funnit via databasen Artikelsök med 

sökord ”kroniskt trötthetssyndrom”. Genom att skriva citationstecken kring sökord anger man 

att sökningen ska göras på de orden i exakt den ordning som man skrivit dem. Denna 

avgränsning gjordes eftersom vi via bredare sökningar fått fram ett alldeles för stort material 

för att kunna överskåda. Den exakta sökfrasen kroniskt trötthetssyndrom gav oss 66 träffar, 

med dagstidningar och tidskrifter mellan 1989 och 2006. Utav dessa hade 2 artiklar samma 

innehåll. Kvar blir 64 stycken artiklar. Det vi funnit där representerar den stora 

litteraturöversikten gällande diskursens utveckling i Sverige. I Artikelsök indexeras innehållet 

sammanlagt i cirka 550 svenska tidskrifter och ett 15-tal dagstidningar från och med år 1979. 

Det som indexeras är bland annat analyser, debatter, större reportage, intervjuer, artikelserier 

forskningsresultat och konsumentupplysning. Dagstidningar och tidskrifter i hög grad bidrar 

till hur diskursen kring kroniskt trötthetssyndrom skapas i samhället, då det ofta är via dessa 

medier som bilder av kroniskt trötthetssyndrom når den breda allmänheten. Därför anser vi att 

Artikelsök varit en bra källa att utgå ifrån.  
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3.2.4 Organisering av texter 

 
Vi började organisering av texter med att fylla på information om våra sökträffar i en tabell 

enligt följande schema:  

Fig. 2 

Tabell för organisering av artiklar 

 

Titel Författare/-na 
(yrke) 

Publicerad 
i… 

År & 
datum 

Kategori Kommentarer   Definition 
av KTS 

 

Ibland kunde vissa artiklar också betecknas samtidigt med två kategorier (medicinska 

förklaringar om KTS, sociala, socialkonstruktivistiska och kulturella förklaringar, samt 

allmänt om trötthet och KTS – se Bilaga 1). Detta om vi ansåg dem inte helt klart tillhöra 

någon enskild av dessa. Vi skapade också på ett liknande sätt, dock först under den djupare 

läsningsfasen, kategorier som betecknade var artikel var publicerat i. Detta för att i senare 

skede lättare kunna se kontexten, till vilka läsare artikeln riktar sig på osv. Dessa kategorier 

blev följande: 

Dagspress (publicerat i nyhetsmedia); Professionella tidskrifter; Populärvetenskapliga 

tidskrifter och Allmänna/Populärvetenskapliga tidskrifter. 

Författarnas yrken antecknades därefter också in i schemat för att i rapporteringen lättare 

kunna överskåda och räkna materialet. Om det handlade om en intervju av någon expert, 

antecknade vi expertens yrke i stället för att skriva ”journalist”, men om journalisten hade 

intervjuat patienter, skrev vi in ”journalist” som yrke. I vissa få fall visste man inte om det var 

skribentens egen röst som ”hördes i texten”, alltså om det handlade om någon sorts expert 

eller om det var en journalist som inte hade ange källorna. I sådana här oklara fall har vi också 

skrivit ”journalist”. 
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3.3 Metoddiskussion 
 

3.3.1 Validitet 
 

Med en empirisk vetenskapssyn kan validitet beskrivas som att en mätmetod är valid om den 

faktiskt mäter det som den är avsedd att mäta (Rosing, 1996 i Bergström & Boréus, 2000). Då 

det handlar om undersökningar som inte använder sig av räknande eller mätande metoder, 

handlar validiteten om huruvida den undersökning man genomför för att besvara en bestämd 

fråga verkligen kan ge svar på just denna fråga, menar Bergström & Boréus (2000). Vi 

hoppas att validiteten i vår undersökning har ökat då vi försökt att välja såväl metoder som 

analysverktyg och teoretiska perspektiv så att vi hela tiden är trogna med vårt syfte och 

forskningsfrågor. 

 

Bergström & Boréus (2000) menar också att det är av vikt inom samhällsvetenskaplig 

textanalys att göra om sina ”verktyg” (s.35) så att de blir lämpliga för den specifika uppgiften. 

Detta har vi gjort då vi kombinerat litteraturgenomgång med diskursanalys för att bättre 

kunna besvara syftet och forskningsfrågorna.  

 

Då man har en socialkonstruktivistisk kunskapssyn liksom vi, ska man vara medveten om att 

man som forskare själv är med och konstruerar sitt studieobjekt och att den egna 

förförståelsen mycket styr vilka svar som finns på frågan. Det är därför viktigt ur 

validitetssynpunkt att redovisa forskarens egen historiskt och socialt präglade förförståelse 

(Bergström & Boréus, 2000). Vi har valt att presentera förförståelsen och en del av de frågor 

som fenomenet KTS har väckt hos oss innan undersökningen påbörjades i inledningen. Detta 

har vi gjort både för att läsaren ska kunna bedöma själv om våra resultat och slutsatser kan 

anses rimliga, samt för att själv bättre kunna reflektera över om forskningsprocessen styrs av 

vår egen förförståelse och i hur stor utsträckning i så fall. Vi tror att dessa reflektioner har 

ökat validiteten i undersökningen eftersom vår forskningsprocess inte i så hög grad har blivit 

styrd av en omedveten förförståelse då vi åtminstone har varit medvetna om den.  
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3.3.2 Reliabilitet 
 

Bergström & Boréus (2000) menar att en kvalitativ forskningsansats ”handlar reliabilitet om 

att vara noggrann i undersökningens alla led och att eliminera felkällor i görligaste mån” (a.a. 

s.37). Oberoende tolkningsstrategin måste textläsningen t.ex. vara tillräckligt noggrann för det 

syfte man har. Vi har varit två undersökare och delat upp materialet mellan oss och på olika 

håll läst och tolkat texterna, vilket kan ha inverkat på reliabiliteten. Vi hoppas att vi i 

möjligaste mån har minimerat detta eftersom vi utförligt diskuterat hur kategoriseringen och 

anteckningen av källor, definitioner osv. ska gå till. Metoden är genomgående tydligt 

beskriven i vår uppsats och genom att den är det så ökar därmed reliabiliteten. 

 

Intersubjektivitet kan ses som god om olika personer utför undersökningen och kommer till 

samma resultat (Bergström & Boréus, 2000). Vi har inte funnit någon annan undersökning 

med exakt samma forskningsfråga, men t.ex. Lundéns forskning där hon analyserar hur 

utbrändheten diskuteras i svensk media bekräftar att det går att hitta vissa språkstrukturer som 

tävlar om tolkningsföreträde om fenomen som utbrändhet och KTS. Det är dock svårt att 

jämföra hennes resultat med vårt eftersom hon har använt sig av andra metoder och 

tolkningsperspektiv än vi. Det faktum att vi är två som har utfört undersökningen bör 

förstärka intersubjektiviteten, då vi kommit till liknande resultat även vi har delat upp 

forskningsmaterialet på två delar.  

 

Vad som är speciellt viktigt att tas hänsyn till om man gör jämförelser av olika texter är att 

göra konsekventa bedömningar vid samma sorts analys av samma material vid olika 

tidpunkter. Om man har lyckats med detta i en undersökning, kan undersökningen anses ha 

god intrasubjektivitet (Bergström & Boréus, 2000). Eftersom vi är två och vi till viss mån 

kunnat reflektera över varandras bedömningar om olika texter, deras placering till olika 

kategorier och då kommit fram till ungefär samma resultat och tolkningar, kan detta anses ha 

höjt undersökningens intrasubjektivitet. 
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Källhanteringen som vi har gjort i kategoriseringsfasen, dvs. artiklarnas placering i olika 

kategorier utifrån publiceringsplats, författarens yrke osv., kan också anses höja reliabiliteten i 

undersökningen. Bergström & Boréus (2000) menar nämligen att god källhantering innebär 

ibland källkritik i betydelsen att bedöma trovärdigheten i en text och detta har vi gjort genom 

att placera alla de undersökta 64 artiklarna i olika kategorier beroende på vilken källa de 

kommer ifrån. Vi har valt att ta hänsyn till alla artiklarna i resultatredovisningen och analys 

trots deras varierande trovärdighetsgrad, eftersom detta är viktigt att göra utifrån vårt syfte, 

som är att beskriva vad det är för språk som byggs upp kring KTS i det svenska samhället. 

Diskurserna kring olika fenomen är ju inte alltid beroende på källornas tillförlitlighet. 

 

3.3.3 Generaliserbarhet & reflexivitet 
 

Resultatet går säkerligen att generalisera till att gälla de språksystem som existerar om KTS i 

dagens Sverige. Detta eftersom Artikelsök bra täcker olika sorters artiklar och tidsperioden 

som vi har hittat artiklarna ifrån är relativt bred – för att kunna beskriva debatten i dag i alla 

fall. Vårt urval är också relativt stor eftersom vi är två som har kunnat dela materialet 

sinsemellan för djupare läsning. Men det är kontroversiellt om någon annan med en annan 

historisk bakgrund och förförståelse skulle ha identifierat exakt samma språksystem och 

diskurser som vi har gjort. 

 

Å andra sidan är inte frågan om generaliserbarhet riktigt relevant för denna undersökning, 

eftersom den inte direkt passar in i det socialkonstruktionistiska perspektivet. 

Socialkonstruktivismen utgår från tanken att världen skapas och formas ständigt genom 

språket och det går således inte att generalisera ett visst studieresultat till att gälla i alla delar 

av världen i all tid och enligt allas tolkningar. Möjligtvis kan man använda sig av en s.k. 

”analytisk generalisering”, med vilket menas att det går att urskilja vissa delar av 

resultatdelen, som sedan kan ge vägledning för vad som skulle kunna hända i en annan 

situation (Kvalé, 1997, s. 210). Men eftersom våra egna tolkningar av fenomenet och texter 

spelar så stor roll i undersökningen så är det svårt om inte omöjligt att generalisera resultatet 

och säga att den skulle beskriva verkligheten så som den objektivt existerar. Som sagt, 
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studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är att det inte finns en ”objektiv verklighet” 

utanför språket, vilket gör frågan om generaliserbarhet mindre viktig. 

 

När man skriver en diskursanalys, blir det svårt för en forskare som har ett 

socialkonstruktivistikt perspektiv, att hävda att ens resultat är viktigare än någon annans 

eftersom ens eget resultat liksom andras är diskursivt skapat. (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000). Just därför är det viktigt för forskaren att reflektera så öppet som möjligt över sin egen 

förförståelse och dess påverkan på forskningsprocessen.  

 

3.3.4 Etiska aspekter 
 

Vi vill understryka att vår avsikt aldrig har varit att ifrågasätta de enskilda individernas 

upplevelser om KTS som en sjukdom. Vi har medvetet försökt hålla oss borta från ett 

individperspektiv och diskuterat fenomenet på ett samhälleligt och också till viss mån på en 

gruppnivå. Avsikten är att belysa hur debatten om KTS ser ut, vilka är de som pratar, hur och 

eventuellt även varför vissa grupper pratar som de pratar om KTS. Avsikten har alltså inte 

varit att berätta vad KTS är för någonting, hur man ska prata om det eller vilka som ska få 

prata om det.  
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4. RESULTAT 
 

I följande kapitel presenteras genomgången av artiklarna utifrån de två första 

frågeställningarna: hur ser det professionella fältet ut, vilka skriver om vad och för vilka 

läsare, samt hur beskrivs uttrycken av och uppkomsten av fenomenet kroniskt 

trötthetssyndrom (KTS/CFS)? Vi har tittat på vilka det är som skriver om KTS, vart de 

skriver och vilka potentiella läsare som finns. Vi kommer också att beskriva hur det ser ut 

tidsmässigt, alltså när artiklarna har publicerats, samt olika sätt att definiera och förstå 

fenomenet KTS på.  

 
4.1 Vilka är de som har skrivit de studerade artiklarna? 
 

 Fig. 3.                          
                                     Artikelförfattarnas professioner

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

A B C D  
Värdeaxel (y) anger frekvens. Kategoriaxel (x) anger olika kategorier av yrken. (Observera att samma 

person kan ha skrivit flera artiklar och därmed fått sin yrkeskategori representerad flera gånger) 
 

Beteckning: Yrke: Antal personer: 
A 
  

Läkare (23 st.) och olika 
läkarkombinationer (t.ex. läkare/virusforskare, läkare/psykoterapeut, 
läkare/docent och läkare/psykiater) 

33 

B 
 
 

Paramedicin (de på olika sätt har medicinsk inriktning inom sitt yrke, 
t.ex. sjukgymnaster, bakteriolog, medicinare/framtidsforskare, forskare i 
hälsovetenskap, arbetsterapeuter) 

26 

C 
 

Olika samhällsvetenskapliga och humanistiska yrken 
(t.ex. professor i idé & lärdomshistoria, socialantropolog, 
utbrändhetsforskare, etnolog, universitetslektor i kommunikation, 
docent i samhälls- och kulturanalys, socionom) 

11 

D Journalister 13 
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Av det material som vi funnit kan man utläsa att den dominerande yrkeskategorin, vars röst 

gör sig hörd inom området för KTS är läkare och de som tillhör kategorin inom paramedicin. 

En intressant observation vi har gjort är också att läkaren och docent Birgitta Evengård vid 

infektionskliniken i Huddinge sjukhus har skrivit eller medverkat i en mängd av de artiklar 

som vi har läst. Hon är en aktiv aktör inom och representant för ME-mottagningen i Huddinge 

sjukhus som öppnades år 1992 för att ta mot och bättre kunna diagnostisera människor med 

en extrem trötthet.   

 

Den tredje yrkeskategorin representerad bland artiklarna var reportrar/journalister, som oftast 

publicerar sina artiklar i nyhetsmedia. Naturligtvis skulle antalet här vara större, om vi hade 

räknat in all reportrar/journalister, men eftersom vi har valt att kategorisera utefter vilka de är 

som uttalar sig i artiklarna så blev antalet till sist ”bara” tretton. Tydligt är att denna 

yrkeskategori ofta skriver om och har intervjuat personer som har fått diagnosen KTS. 

Fallbeskrivningarna kombineras nästan i samtliga fall med allmän information om KTS och 

ibland med nya rön.  
 

4.2 Var publicerades de studerade artiklar och vilka potentiella läsare finns till dem? 

 

Figuren nedan presenterar alla publikationer. Under figur 4, kommer vi sedan att presentera 

exempel på vilken typ av publikation som vi har menat att ingår i de tre olika kategorier. För 

att se alla publikationer hänvisar vi till bilaga 1. 
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Fig. 4.     
             

Värdeaxel (y) anger frekvens. Kategoriaxel (x) anger typen av media. 
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Professionella tidskrifter 

Diagrammet ovan visar att det oftast är i professionella tidskrifter som artiklar om KTS 

publiceras. I dessa tidskrifter är de oftast läkare och personer som är läkare i kombination med 

andra yrken som skriver. När vi har gjort uppdelningen till professionella tidskrifter har vi 

menat vetenskapliga tidskrifter som presenterar forskning och nya rön inom sitt fackområde. 

Dessa tidningar når i regel inte den breda allmänheten, oftast går de dock att prenumerera på 

men vi tror att det är mest de berörda professionerna som läser dem. Ett axplock utav de 

tidskrifter som vi valt att kalla professionella tidskrifter är: 

 

Allmänmedicin: ges ut svensk förening för allmänmedicin, som verkar för bättre villkor för 

allmänmedicinsk forskning och för att många allmänläkare ska bli inspirerade till att själva 

ägna sig åt forskning i större och mindre skala. 

Läkartidningen: ges ut av Sveriges läkarförbund, som är både läkarnas fackförbund och 

professionens organisation. 

Svensk rehabilitering: är en samlande tidskrift inom rehabiliteringsområdet där forskare och 

kliniker inom olika professioner presenterar nya rön och rapporter. 

Psykologtidningen: som ges ut av Sveriges psykologförbund.  

 

Nyhetsmedia 

Den andra gruppen av publiceringsställe för artiklar som handlar om KTS är nyhetsmedia. 

Till nyhetsmedia har vi räknat den dagspress som vi funnit, alltså nyhetstidningar som 

publiceras på daglig basis och som i regel når ut till en bredare publik, speciellt de nationella 

tidningar som vi funnit, t.ex. Dagens Nyheter, Expressen, Svenska dagbladet. Vi har även 

hittat artiklar i ett antal lokala tidningar som når en lite mindre krets av läsare t.ex. 

Norrköpings Tidningar Östergötlands Dagblad, Göteborgs-Posten, Sundsvalls, Tidning, 

Gefle Dagblad och Uppsala Nya Tidning. 

 

Inom kategorin nyhetsmedia har vi funnit att det är reportrar/journalister som skriver, men 

även andra yrkeskategorier och det är både artiklar inom kategorin Med och Al. Däremot har 

vi faktiskt inte funnit en enda artikel som tillhör kategorin Soc inom de artiklarna som 

publicerats i nyhetsmedia. 
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Allmänna/populärvetenskapliga tidskrifter 

Till Allmänna/populärvetenskapliga tidskrifter, har vi räknat de tidskrifter som vi inte anser 

tillhöra de professionella och som därmed inte är vetenskapligt granskade. Exempel på sådana 

kan vara:  

Ordfront magasin: Sveriges största månadstidning för samhällsdebatt och kultur 

Allt om vetenskap: ”Sveriges nya populärvetenskapliga tidning” 

Hälsa: Tidskrift inom hälsa som vill sprida budskap för ett sundare liv.   

 

4.3 Vilka år publicerades de studerade artiklarna? 
 
Fig. 5   

                     Antal publicerade artiklar om KTS mellan 1989 och 2006 
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Värdeaxel (y) anger antalet artiklar. Kategoriaxel (x) anger de aktuella årtalen samt antalet artiklar 
(inom parentes). 

 
Tabellen visar att en uppgång av antalet publicerade artiklar har skett under de senaste åren. 

Beaktande bör tas till att vissa av de senare artiklarna är publicerade som serier, men tabellen 

visar trots det att intresset för att skriva om kroniskt trötthetssyndrom verkar ha ökat under 

den senaste tiden. 
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4.4 Statistiska uppgifter om kroniskt trötthetssyndrom 
 

Skattningar av olika slag angående hur många som har kroniskt trötthetssyndrom i Sverige 

har förekommit i våra artiklar. De har varit av väldigt varierande slag genom åren och det är 

svårt att avgöra vad som är tillförlitligt och rimligt. Vi har på egen hand försökt få tag på 

statistiken kring hur många som idag anses ha diagnosen KTS, men våra undersökningar har 

inte gett något bra resultat.  

 

Via Försäkringskassan har vi fått reda på att diagnos i sjukfallen historiskt inte har registrerats 

eftersom uppgifterna har ansetts vara av känslig natur. Försäkringskassan har alltså inte 

genom åren förtecknat vilka diagnoser sjukskrivna personer har. Från mitten av 2004 finns 

det dock uppgifter, men inte angående KTS eftersom diagnosen inte finns särredovisad i den 

officiella statistiken. Diagnosen kroniskt trötthetssyndrom finns inte som specifik diagnos 

utan ingår i ett större diagnosregister, ICD 10, som läkarna ska använda sig av vid 

sjukskrivning. (Söderberg, Personlig kommunikation, 2006-12-12). 

 

Det finns alltså inga säkra statistiska uppgifter om antalet KTS-diagnostiserade i Sverige, eller 

över hur könsfördelningen ser ut. Men vad vi har funnit bland artiklarna är t.ex. skattningarna 

på att det idag finns ”närmare 200 000 personer i Sverige som lider av en svårartad trötthet 

utan medicinsk förklaring” och att ”80 procent av dessa är kvinnor” (Evengård, 2005-07-27). 

Men i en annan artikel skriver Evengård tillsammans med Komaroff (1999) att i de flesta 

hittills publicerade studier utgörs cirka 70 procent av patienterna av kvinnor, men att 

könsfördelningen i populationsbaserade studier är nästan jämn. De pekar också på att ”alla 

individer kan drabbas” och att det är mindre än 10 procent av patienterna som tillfrisknar helt.  

 

Enligt artikeln ”Hemmafruar dolde ohälsotalen” av Regland (2003-06-19) pekar studier av 

KTS:s vanlighet på att det ”drabbar” drygt 5 procent av Sveriges befolkning, dvs. cirka 

450 000 personer. Evengård & Sachs (1994) har på en artikel i Läkartidningen gjort en 

beskattning utifrån en australiensk och en amerikansk studie, enligt vilka prevalensen för KTS 

har varit 37/100 000 i Australien respektive 70/100 000 i USA och att det då borde i Sverige 

finnas mellan 4000-5000 personer med tillståndet kroniskt trötthetssyndrom. Den här 
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skattningen grundar sig på 1988 (1989) kriterier enligt CDC (Centers of Diseace Control and 

Prevention), vilka är lite strängare än kriterierna enligt 1994:s definition. Flera artiklar skriver 

om att medelåldern bland de insjuknade ligger någonstans strax under fyrtio års ålder (t.ex. 

Evengård & Komaroff, 1999, Cassel, 1996). Enligt Lundbystudien är risken att drabbas av 

KTS under sin livstid 33 procent för kvinnor och 21 procent för män (Benno Hjerpe, 2002).  

 

4.5 Definitioner av KTS 
 

Vi har vi funnit mycket varierande definitioner om vad kroniskt trötthetssyndrom anses vara. 

Många av artiklarna handlade inte heller uttryckligen om KTS, utan fenomenet diskuterades 

ofta som en bland andra dagens ”mystiska sjukdomar” (bl.a. Toikkanen, 2005; Lundén, 2006; 

Bengtsson, 2006 & Brattberg, 2006). Så är fallet speciellt i nyare artiklar, dvs. de som är 

skrivna efter år 2000. En intressant tidsmässig observation som vi har gjort kring debatten om 

kroniskt trötthetssyndrom i svenska artiklar från slutet av 1980-talet, är att under 1990-talet 

var samhällsdebatten om just KTS aktuell, men att det under de senare åren mer och mer 

börjat pratas om KTS i samband med begrepp som utbrändhet och utmattning.    

 

I vissa fall diskuteras KTS i förhållande till dessa andra liknande diagnoser och ofta finns det 

hänvisningar till äldre diagnoser, som kanske redan har försvunnit från dagens debatt, så som 

t.ex. neurasteni (bl.a. Leonhardt, 2000 & Cassel, 1996). Lite förenklat kan man säga att de 

olika definitionerna som ges till KTS i artiklarna ofta korrelerar med vilken kategori (Med, 

Soc eller Al) vi har ansett dem tillhöra.   

 

Man kan ur artiklarna skilja ut arga patientröster som vill få sin diagnos bekräftad av läkarna 

och göra den känd bland allmänheten (bl.a. Tallmo, 2003). Man kan höra hur vissa experter 

argumenterar för diagnosen och medikalisering av tröttheten (bl.a. Evengård & Komaroff, 

1999) samt hur andra argumenterar mot den (bl.a. Lundén, 2006, häfte 3). I varje fall – 

debatten om KTS har varit mycket omfattande och varierande beroende på vilka aktörer som 

talar och utifrån vilket perspektiv.  

Debatten pågår än idag och det finns fortfarande många olika definitioner ”ute på marknaden” 

om vad som KTS är egentligen. Innan vi går närmare in på att berätta om de olika 
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definitionsresultat som vi har funnit i vår artikelgenomgång, ska vi inledningsvis ge till 

läsaren definitionen av KTS så som de anges i Nationalencyklopedin, samt diagnostiska 

kriterier för att få CFS enligt Centers of Diseace Control and Prevention (CDC) i USA (DSM-

IV) år 1994. I Nationalencyklopedin definieras KTS som ett… 

 

… tillstånd av stadigvarande eller regelbundet återkommande trötthet som inte 

förklaras av annan sjukdom. Syndromet kännetecknas också av halsont, 

lymfkörtelsvullnad, muskelsvaghet, muskeltrött, huvudvärk och värk som flyttar 

mellan olika leder. Sömnsvårigheter kan förekomma. Psykiska störningar, t.ex. 

koncentrationssvårigheter och depression, är vanliga. Det är ännu inte klarlagt 

om de spelar en roll för uppkomsten av eller är en följd av trötthetssyndromet. 

Tillståndets egentliga orsak är okänd. Långvarig virusinfektion har misstänkts 

men inte bekräftats. Syndromet har i massmedierna fått benämningen 

yuppiesjukan. (Nationalencyklopedins hemsida, 2006-10-23).  

 

Fösta gången bestämdes diagnostiska kriterier för kroniskt trötthetssyndrom (KTS/CFS) redan 

år 1989 av Centers of Diseace Control and Prevention (CDC) i USA.  De uppdaterades år 

1994 av CDC och gäller än i dag i samma form som en grund för att få den medicinska 

diagnosen kroniskt trötthetssyndrom. De två kriterier som patienten måste uppfylla för att 

kunna få diagnosen CFS är enligt CDC följande; 

 

1. Have severe chronic fatigue of six months or longer duration with other known 

medical conditions excluded by clinical diagnosis; and  

2.Concurrently have four or more of the following symptoms: substantial 

impairment in short-term memory or concentration; sore throat; tender lymph 

nodes; muscle pain; multi-joint pain without swelling or redness; headaches of a 

new type, pattern or severity; unrefreshing sleep; and post-exertional malaise 

lasting more than 24 hours.  

 3. The symptoms must have persisted or recurred during six or more consecutive 

months of illness and must not have predated the fatigue. (CDC:s hemsida, 2006-

10-23). 
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4.6 Tre diskurser 
 

De 64 artiklar som vi studerat har vi delat in i tre kategorier: Med, Soc & Al. Eftersom 

definitionerna i artiklarna i stort sett var beroende på vilken kategori artikeln tillhörde, har vi 

valt att börja redovisa antalet artiklar som är skrivna inom de olika kategorierna i följande 

tabell: 

 

Fig. 6.                          
                                        Antal artiklar i olika kategorier 
 

 

Med Al+Med Med+Soc Soc+Med Soc Al + Soc Al 

26  10 5 2 9 1 11 

I kategorin Med har vi inräknat alla de artiklar som främst förespråkar och söker medicinska 

förklaringar utav KTS och andra liknande fenomen? De artiklar som främst förespråkar och 

söker sociala/kulturella förklaringar av KTS och andra liknande fenomen har vi valt att teckna 

med Soc.  I kategorin Al har vi placerat de artiklar som skriver allmänt om trötthet, KTS och 

liknande fenomen. Några artiklar har vi namngett enligt följande beteckningar: Soc+ Med då 

artikeln främst förespråkar och söker sociala, socialkonstruktivistiska eller kulturella 

förklaringar till KTS i kombination med ett medicinskt perspektiv. Med+Soc handlar däremot 

om artiklar som beskriver preliminärt en medicinsk definition av och perspektiv på KTS, men 

som samtidigt har ett socialt, socialkonstruktivistikt eller kulturellt perspektiv.  Al+Med -

kategorin inkluderar de artiklar som handlar om trötthet mer allmänt i kombination med 

medicinska förklaringar av KTS och andra liknande fenomen. Med Al+Soc menar vi artiklar 

som haft någon slags social eller kulturell förståelse om fenomenet, men där tröttheten har 

diskuterats på en mer allmänt nivå utan specifika definitioner. Vid en närmare läsning har vi 

kunnat tolka dessa tre kategorier som tre olika diskurser och som vi hädanefter kommer att 

kalla medicinsk diskurs, social/kulturell diskurs och allmän/populär diskurs. 
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4.6.1 Medicinsk diskurs 

 

Den yrkesgrupp som skriver i artiklar som vi placerat in i den största medicinska diskursen, är 

oftast läkare. Dessa artiklar kan handla exempelvis om upptäckten att personer med KTS har 

en större infektionsbenägenhet på grund av immunförsvagningar (Gottfries m.fl., 2002), om 

fynd som talar för att det finns en störning i centrala nervsystemet (Evengård, m.fl. 1999) eller 

om att något virus skulle ligga bakom KTS, så som t.ex. Epstein Barr-viruset (Sidenbladh, 

1991) eller HHV-6 viruset (Atterstam, 1989).  

 

De artiklarna som vi har ansett tillhöra den medicinska diskursen, hänvisar ofta till 

definitionerna som ser KTS som en sjukdomsdiagnos utifrån CDC: s definitioner 1989 eller 

1994. Bland artiklarna inom kategorin finns det röster som diskuterar olika 

behandlingsmöjligheter, argumenterar för medikalisering av KTS och liknande sjukdomar, 

samt diskuterar olika medicinska förklaringar till KTS. De kan förstå KTS som en sjukdom 

med biomedicinska, psykologiska, sociala eller ”multifaktoriella” förklaringar, men har det 

gemensamt att kroniskt trötthetssyndrom ses just som en sjukdom.  KTS beskrivs ofta inom 

denna diskurs också som ”en modern sjukdom”, en sjukdom som ännu inte etablerats inom 

medicinen eller som ”en gåta” som har varit föremål för mycket kontrovers. Det anses vara en 

sjukdom som ”saknar behandling” och att det ”finns en stor osäkerhet kring” den (bl.a. 

Åsbring, 2004; Kantor, 2004-03-19; Frankova, 2004; Tallmo, 2003; Gottfries m.fl., 2002; 

Mattsson, 1998-12-15; Ahlroos, 1998; Wahlström, 1995; Frendved, 1992; Lagerström, 1991-

05-27; Cowley, 1990).  

 

4.6.2 Social/kulturell diskurs 
 

De som skriver inom den social/kulturella diskursen har en brokig skara med olika yrken. De 

är etnologer, författare, socialantropologer, utbrändhetsforskare, forskare i idé och 

lärdomshistoria osv. Det visar alltså ingen dominerande yrkeskategori, så som det så tydligt 

gör i artiklarna skrivna inom den medicinska diskursen. Gemensamt bland de social/kulturella 

skribenterna har att de alla sätter de medicinska förklaringarna åt sidan och intar ett mer 

socialt präglat samhällsperspektiv i sitt sätt att se på kroniskt trötthetssyndrom. 
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Artiklarna som har enligt vår uppfattning en mer social, socialkonstruktivistisk, kulturell 

antropologisk, idéhistorisk eller religiös syn på KTS definierade fenomenet mer som ett 

utryck för olika samhälleliga fenomen, så som en ökad upplevelse av existentiell tomhet 

bland människorna eller de ökade kraven som arbetslivet ställer på individer.  Dessa ”röster” 

var ofta kritiska mot medikaliseringen av sociala och psykosociala fenomen så som trötthet. 

(Bl.a. Lundén, 2006, häfte 3; Bengtsson, 2006; Säfsten, 2005; Sachs, 2000; Leonhardt, 2000; 

Olsson, 1995, häfte 6). 

 

Många av artiklarna inom den social/kulturella diskursen hänvisade till Johannisson och 

betecknade KTS som en ”kultursjukdom”. KTS är alltså en i vissa samhällen konstruerat 

sjukdom, som har skapats t.ex. för att sjukdom är en socialt accepterad avvikelse. Att vara 

borta från jobbet för orsaker som att man inte orkar eller för att man känner sitt liv 

meningslöst är inte accepterat beteende, men om man har en diagnos så som KTS, utbrändhet 

eller utmattningssyndrom, så blir det accepterat att stanna hemma från jobbet.  (Bl.a. Sachs, 

2000; Leonhardt, 2000; Olsson, 1995, häfte 6).     

 

4.6.3 Allmän/populär diskurs 
 

De artiklar som vi har ansett tillhöra den allmän/populära diskursen har ofta en liknande syn 

på KTS som artiklar tillhörande den medicinska. Det vill säga att KTS ses antingen som en 

sjukdom (bl.a. Lerner, 2006-09-14), eller som en gåtfull sjukdom (bl.a. Tallmo, 2003). KTS 

beskrivs av dessa allmän/populära författare med utgångspunkten att det handlar om en 

medicinsk diagnos, någonting som ”drabbar individen” eller någonting som hon ”lider av” 

(bl.a. Lerner, 2006-09-14, 2006-09-06; Nordgren 2004-03-19; Frankova, 2004-03-19; Cassel, 

1996; Olsson, 1995, häfte 11 & 1992; Frendved, 1992).  

Många skribenter inom denna diskurs anser att KTS och andra liknande sjukdomar har ofta 

sin grund i en och samma fenomen, så som t.ex. i stress. Man anser alltså att det i grunden 

handlar om samma fenomen, men som bara har fått olika namn och definitioner i olika tider 

(Bl.a. Hauffman, 2001; Romare, 1996-03-05). 

Det som skiljer dessa allmän/populära definitioner åt från de medicinska är att de oftare 
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diskuterar KTS utifrån patientperspektiv. De försöker att förstå fenomenet såväl som en 

medicinsk, psykosocial så som ett samhälleligt fenomen istället för att leta förklaringar till 

den enbart i kroppen. Samtidigt ifrågasätter de inte heller den medicinska förklaringen på 

samma sätt som artiklar tillhörande den sociala/kulturella diskursen. KTS ses som en 

sjukdom, men det diskuteras mer allmänt kring frågor som vad det är för sjukdom, vilka 

orsaker kan liggas bakom den och vad har diagnosen att ge för den enskilda individen. 

Författarnas yrkesgrupper bland dem som har skrivit inom den allmän/populära diskursen 

tenderar liksom inom den sociala/kulturella att vara väldigt varierande.  

 

4.6.4 Avvikande röster 
 

Vi kunde bland artiklarna hitta två artiklar som åtminstone till en viss grand representerar 

kyrkans syn på KTS och andra liknande fenomen. Den ena är publicerat i romersk katolsk 

tidskrift Signum, författad av Säfsten (2005) med namnet: ”Från asteni till utbrändhet: 

sjukdomsföreställningar under 1900-talet”. Den andra är publicerad i Kyrkans tidning av 

Hedenrud (2006) och heter ”När kroppen ropar stopp och belägg. (Kroppen är själens 

tempel)”.  

 

Säfsten (2005), som själv är gastroenterolog, analyserar KTS som uttryck för olika 

samhälleliga fenomen och tycker att det är viktigt att i samband med dessa nya sjukdomar 

rikta uppmärksamheten på vem det är som formulerar problemet. Han hänvisar till 

Johannissons begrepp ”kultursjukdomar” i sin diskussion om KTS, utmattningsdepression 

och utbrändhet i förhållande till det 100 år gamla ”sjukdomen” asteni. Han tror att en diagnos 

ger ett socialt accepterad motiv att stiga åt sidan, att ”det som gestaltas med kroppen möter 

respekt” (a.a. s.45). Hedenrund (2006) därmed diskuterar utbrändhet som att det bakom den 

finns ”en existentiell tomhet” och att det är ”en sund reaktion på en ohållbar livssituation”. 

Vidare menar hon att det är något allvarligt fel i samhället när ett hälsoproblem som 

utbrändhet ”drabbar så många människor” (a.a. s.22-23).   

 

Ett litet avvikande sätt att se på KTS framgår i artikeln ”Hemmafruar dolde ohälsotalen” 

(Regland & Gottfries, 2003-06-19), enligt vilket KTS kan förstås som ett samhällsproblem 
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som alltid har funnits, men har lyfts till dagens ljus nu eftersom kvinnorna har kommit ut på 

arbetsmarknaden. Författarna menar att tidigare, då kvinnor var i större utsträckning 

hemmafruar, fanns det ”en dold sjuklighet”, som har kommit fram i och med att kvinnorna 

numera måste sjukskriva sig för att kunna stanna hemma från jobbet. Vidare menar de att det 

är ”en underskattad kunskap” att det ”bakom kronisk värk och trötthet döljer sig biologiska 

hälsoproblem”. 

 

4.7 Sammanfattning av resultat 
 

Vår undersökning visar att det har skett en ökning av artiklar som handlar om KTS de senaste 

tre åren. Den dominerande yrkeskategorin, vars röst gör sig hörd inom området KTS är 

läkare, och de som tillhör kategorin inom paramedicin. De skriver oftast i professionella 

tidskrifter, som främst vänder sig till yrkeskategorier inom samma profession. De artiklar, 

som är skrivna utav läkare och andra medicinska experter som oftast tillhör den medicinska 

diskursen förespråkar och söker främst medicinska förklaringar utav KTS och andra liknande 

fenomen. De artiklar som når till allmänheten är de som publiceras inom nyhetsmedia. Deras 

innehåll präglas av fallbeskrivningar som ofta kombineras med allmän information om KTS 

och ibland med nya rön. Anmärkningsvärt är att inte en enda artikel är publicerad inom 

nyhetsmedia som tillhör den social/kulturella diskursen, dvs. från de artiklar som främst 

förespråkar och söker sociala/kulturella förklaringar av KTS och andra liknande fenomen. 

 

Vi har vi funnit mycket varierande definitioner om vad kroniskt trötthetssyndrom anses vara 

och lite förenklat kan man säga att de olika definitionerna som ges till KTS i artiklarna ofta är 

beroende på vilken diskurs (kategorierna Med, Soc eller Al) vi har ansett artiklarna tillhöra. 

Den medicinska diskursen dominerar och den gemensamma nämnaren för denna diskurs är 

alltså att kroniskt trötthetssyndrom ses just som en sjukdom, och ofta finns det också 

hänvisningar till CDC:s definitioner i dessa artiklar. Artiklar som hade en social/kulturell 

perspektiv på KTS, definierade fenomenet mer som ett utryck för olika samhälleliga fenomen, 

så som en ökad upplevelse av existentiell tomhet eller ökade kraven som arbetslivet ställer på 

individer.  Dessa ”röster” var ofta kritiska mot medikaliseringen av sociala och psykosociala 

fenomen som trötthet. De artiklar som vi har ansett tillhöra den allmän/populära diskursen har 
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ofta en liknande syn på KTS som artiklar tillhörande den medicinska diskursen. Det vill säga 

att KTS ses som en sjukdom. Skillnaden är de allmän/populära artiklarna oftare diskuterar 

KTS utifrån patient- och andra perspektiv.  KTS ses som en sjukdom, men det diskuteras mer 

allmänt kring frågor som vad det är för sjukdom, vilka orsaker kan liggas bakom den och vad 

har diagnosen att ge för den enskilda individen osv.  
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5. ANALYS 

Analysen bygger på våra teoretiska utgångspunkter och Laclau & Mouffes diskursteori, samt 

Faircloughs modell av den sociala praktiken. Vi har diskuterat fenomenet KTS utifrån våra 

två sista frågeställningar, som är: vad är det som gör att KTS betraktas som en medicinsk 

diagnos/sjukdom samt hur kan KTS förstås ur ett socialt perspektiv?  

 

5.1 Vad är det som gör att KTS betraktas som en medicinsk diagnos/sjukdom?  
 

Resultatet av artikelgenomgången har bekräftat det som vi funnit i tidigare forskning, att det 

har skett en medikalisering av extrem trötthet i dagens Sverige. Den medicinska diskursen har 

visat sig vara den största och rådande. Det kan man konstatera om man tittar på vilka som 

skriver, hur man skriver och för vilka läsare som man skriver om KTS i de svenska artiklarna. 

De som skriver mest är läkare och representanter för andra medicinska eller paramedicinska 

yrkesgrupper och de skriver om fenomenet KTS i termer som sjukdom, söker olika 

förklaringar i kroppen - främst i form av olika virus - och försöker hitta adekvata 

behandlingsmetoder för att bota sjukdomen eller åtminstone lindra symtomen.     

 

Sett utifrån Faircloughs modell om sociala praktiker (se Figur 1), har artikelgenomgången 

bekräftat att den sociala praktiken kring KTS i dagens Sverige påverkas i stort sett av den 

medicinska diskursiva praktiken. Texter som publiceras inom vetenskapliga tidskrifter är i 

stort sett skrivna av läkare och andra paramedicinska experter, vilka i sin tur påverkar vad 

journalister och andra experter skriver om ämnet i nyhetsmedia, som är alltså riktad till en 

större publik. Dessa texter bildar också till den allmänna uppfattningen och sättet att definiera 

och förstå fenomenet KTS. Eftersom det är de olika medicinska experter som inom denna 

diskursiva praktik producerar texterna om fenomenet utifrån sitt medicinska perspektiv så är 

det alltså i stort sätt den bilden som också förmedlas till allmänheten. Den sociala praktiken 

påverkar och påverkas av den diskursiva och när det gäller KTS, så är enligt vår uppfattning 

ett exempel på detta den 1992 grundade specialistmottagningen för ME (/KTS)-patienter i 

Huddinge sjukhus.  
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Utan alla dessa, av olika medicinska experter producerade, texter skulle KTS kanske inte alls 

finnas som ett fenomen, eller så skulle den ha andra namn. Om kyrkan i dagens läge skulle ha 

samma position som medicinen i samhällsdebatten, och om det i större utsträckning skulle 

vara prästerna mer än läkarna vilkas röst blir hörd bland allmänheten, så skulle fenomenet 

antagligen diskuteras med helt andra än sjukdoms- och behandlingstermer och den sociala 

praktiken skulle också se annorlunda ut.    

 

5.1.1 Om kropp och själ 
 

Laclau & Mouffes (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) diskursteori har sin utgångspunkt i 

tanken att diskursen ”konstruerar den sociala världen i betydelse”, men att den betydelsen 

aldrig är helt fastlåst utan diskursen ändras hela tiden när den kommer i kontakt med nya 

diskurser. 

 

Tecken som sjukdom, kroppen och behandling kan ses som moment inom den medicinska 

diskursen och stärks med tecken så som bota och symtom, vilka kan enligt vår uppfattning ses 

som exemplar på nodalpunkter inom den medicinska diskursen. I artiklarna som vi har ansett 

representera den medicinska diskursen, var det just i dessa termer som KTS främst 

artikulerades. Inom den medicinska diskursen pratas det inte så ofta om KTS i förhållande till 

samhällsförändringar eller till existentiella frågor om den mänskliga tillvaron, utan 

utgångspunkten i försöken att förstå fenomenet finns i kroppen. Man kan se detta som att 

andra betydelsebildningar försöks uteslutas från diskursen, för att skapa entydighet i sättet att 

prata om KTS.  

 

Men det finns också tävlande röster om fenomenet – både inom och utanför den medicinska 

diskursen. Det sker alltså någon form av diskursiv kamp om vem som ska ha 

tolkningsföreträde om fenomenet i samhällsdebatten. Det kan man se t.ex. i vårt resultat då 

många av artiklarna inte gick att placeras enbart i kategorin medicinsk eller social-/kulturell 

diskurs. Överhuvudtaget det faktum att det finns så många och varierande sätt att definiera 

fenomenet på kan ses som ett utryck för en pågående diskursiv kamp.  
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Ett intressant fynd som vi gjort är i sättet att prata om KTS i de svenska artiklarna, var att 

ordparet ”kropp och själ” ofta förekommer tillsammans. Själ är ursprungligen ett mycket 

starkt moment inom kyrkans regim liksom kroppen är inom medicinens. Detta ordpar i sig 

kan ses som en metafor för teorin att medikaliseringen har skett i och med att 

läkarvetenskapen har tagit över den maktpositionen som kyrkan har tidigare haft i de 

västerländska samhällena. Så som vi tolkar detta, så är begreppet själ ett element inom den 

medicinska diskursen som försöker göra den till ett moment genom att placera den till så nära 

anslutning till diskursens kanske starkaste moment, dvs. kroppen. Man försöker alltså 

reducera själbegreppets mångtydlighet till entydighet, vilket inom diskursteorin kallas för 

tillslutning.  

 

 

5.2. Hur kan KTS förstås ur ett socialt perspektiv? 
 

Den starkaste avvikande och även tävlande diskursen som vi kunde skilja ur i 

litteraturgenomgången var den sociala/kulturella. Även de ”kyrkliga” röster som kunde 

urskiljas hade oftast artikulerat för sin definition om KTS i termer av samhälle, dock i 

kombination med t.ex. termer som existentiell tomhet. Det verkar faktiskt vara så att de olika 

samhälleliga och humanvetenskapliga röster på något sätt har ”smälts ihop” för att artikulera 

mot den biomedicinska förståelsen och medikaliseringen av KTS. De utgår inte från kroppen 

som moment, utan gör människan till någonting som är socialt konstruerat och ”attackerar” 

sjukdomsbegreppet med att hävda att, i alla fall de kontroversiella sjukdomarna egentligen 

handlar om en socialt accepterat avvikelse. Med andra ord, kan man bland dessa röster se ett 

försök att flytta fokus från kroppen till det sociala, psykosociala och samhälleliga när det 

gäller fenomenet KTS. 

 

5.2.1 Är det kroppen som ”drabbas” eller är det ”kroppen” som drabbar?  
 

Man kan i enlighet med Laclau & Mouffes diskursteori se kroppen som ett element, eftersom 

det finns flera konkurrerande sätt att se på den. Kroppen kan ses som ett biologiskt styrt 

system, en passiv del av naturen, som kan attackeras av virus och sjukdomar, men som också 
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kan botas med olika läkemedel. Men den kan också ses som aktivt styrd av ett mänskligt 

psyke och tänkande och som en del av den sociala omgivningen, samt förstås och styras 

genom språket.  I och med ”den stora medikaliseringen” (Johannisson, 1990, s.59) har 

människors fokus mer och mer flyttats från det sociala livet och livets existentiella frågor till 

kroppen. Från samhället till kroppen, eller från själen till kroppen, skulle man kunna säga. Det 

är kroppen man ska ta hand om, som drabbas av saker och ting och som berättar vem vi är i 

förhållande till andra människor i samhället. Då kroppen ”drabbas av en sjukdom”, menar 

skribenter inom den social-/kulturella diskursen att människan då får en socialt accepterad 

avvikelse. Varför är denna kroppsligt definierade avvikelse då mer accepterad i dagens 

Sverige än andra förklaringar till extrem trötthet?  

 

Vår litteraturgenomgång har tydligt visat att trots att KTS betraktas som en sjukdom och kan 

diagnostiseras så saknar den fortfarande en medicinsk förklaring och därmed 

behandlingsmetoder. De som tillhör den sociala/kulturella diskursen har enligt vår uppfattning 

redan löst gåtan, nämligen och hittat förklaringen till extrem trötthet. Där ”vet” man ju att 

KTS i grund och botten handlar om ”en socialt accepterad avvikelse”. Att KTS, utbrändhet 

och liknande sjukdomar, samt sjukskrivningar på grund av dessa diagnoser ökar, kan utifrån 

det sociala perspektivet förstås som ett utryck för en anomi, dvs. att samhällets mentala 

tillstånd överförs på individer. Så som Lundén har tolkat, är både KTS och depression 

exempel på dagens anomiska tillstånd. 

 

Men varför vill människan inte acceptera den sociala/kulturella förklaringen till fenomenet 

KTS och varför vill de hellre få diagnosen KTS och därmed bli bekräftade som sjuka? – En 

förklaring kanske ligger i att denna diskurs inte når till allmänheten. Samhällsdebatten är i 

stort sätt präglat av det medicinska perspektivet på fenomen så som KTS som vilket i sin tur 

också påverkar den allmän/populära bilden av fenomenet. Detta bekräftas med att vi inte har 

funnit några artiklar som hade haft ett annat perspektiv på fenomenet inom Nyhetsmedia.  

 

 

 49



5.2.2 Kan det vara så att det är diagnosen i sig som botar? 
 

De röster som i artiklarna pratade för medikalisering – både patienterna och läkare så som 

andra medicinska experter - menar ofta att enbart det faktum att en människa som känner 

extrem trötthet får en diagnos upplevs av dem som positivt. De får ett namn på ”sitt lidande”, 

de blir bekräftade som sjuka osv. Det kan till och med uppstå strider mellan patienter som får 

diagnosen KTS och läkare som försöker hitta kroppsliga symtom på en sjukdom utan resultat 

och därmed inte bekräftar dessa människors sjuklighet.  

 

I många av de artiklar som ingår i den medicinska diskursen går argumentationen ut på att 

försöka få en större acceptans inom läkarvetenskapen för fenomen som KTS. Artiklarna 

menar ofta att det är viktigt för människor med extrem trötthet att få en diagnos. Men varför? 

Ja, så som Lundén (2006) skriver, så finns det faktiskt vissa vinster för individen med 

diagnosen. Förutom att människan då får ”en skyddande filt att gömma sig under” dvs. att 

man slipper alla eller åtminstone delvis de krav som ställs på friska individer. Man blir också 

sjukpenningberättigad, vilket kräver en medicinsk diagnos. Men Lundén menar att det också 

kan finnas vissa nackdelar med att få diagnosen, vilka antagligen måste vägra mindre 

eftersom det är så många som talar för dessa diagnoser. 

 

Nackdelar med att få diagnoser som KTS är enligt Lundén (2006) att den nya sjukidentiteten 

kan också bli en börda för individen. Den medicinska diskursen är likt andra diskurser 

determinerad och om man nu vill prata om ett fenomen så som extrem trötthet som en 

sjukdom och om den dessutom saknar botemedel, så betyder det att människan är och förblir 

obotligt sjuk i och med hon får diagnosen. Många av artiklarna beskriver att man kan lindra 

dess symtom, men någon bot lovas det faktiskt inte. Det betyder i praktiken att en människa 

som får diagnosen KTS inte bara får sjukskriva sig, utan också sannolikt blir mer vilsen, 

utlämnad och isolerad, så som Lundén ser på saken.  Vidare menar hon att eftersom 

forskningen visat att flerårig sjukskrivning – vilket det ofta blir i sjukdomar som KTS – 

försvårar människans möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet, så borde man oftare tala 

om lidandet och fenomen som trötthet med andra ord än med sjukdomstermer.  
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För personer som får diagnosen KTS skapar sjukdomen i sig en subjektsposition i vilken 

personen förväntas att uppföra och uttrycka sig på ett visst sätt. Denna position dirigerar 

individen i någon mening och kan i sig begränsa hennes handlingsutrymme. Människan 

anpassar och skapar sin identitet efter diagnosen. I denna identitet finner kanske ”den trötta, 

jagade och deprimerade” människan ”namn och bekräftelse på sin sjukdomskänsla” så som 

Johannisson (i Olsson 1995 s.12) menar, men samtidigt kan den också begränsa människans 

förståelse om sig själv och sitt handlingsutrymme, då den biomedicinska förklaringen 

exempelvis inte ensam kan besvara frågor av mer existentiell natur. 

 

Sett i detta ljus, ställer vi frågan; kan det verkligen vara så som Foucault har skrivit att om 

sanningen ”sägs i rätt tid, till rätt person och av den som på samma gång är innehavare av den 

och ansvarig av den – botar” (Foucault, 2002, s.84) Medicinens ”sanning” är att KTS är en 

sjukdom och det är denna sanning som allmänheten får och verkar i stort sätt ha accepterat i 

dagens läge. Det är den medicinska sanningen som får mest utrymme i nyhetsmedia och det är 

mest läkare och andra medicinska experter vilkas röst blir hörd bland allmänheten och vilkas 

röst förstärks av patientröster. – Detta kan vårt studieresultat anses bekräfta och kan förstås 

utifrån det faktum att medicinsk forskning har fått en ökad förtroende i dagens samhälle, 

vilket i sin tur leder till, så som Sachs har skrivit (2000), att orsaker till sjukdom och död 

också bland lekmän förklaras allt oftare utifrån fördjupade kunskaper om den mänskliga 

kroppens funktioner.  

 

5.2.3 Ett genusperspektiv 
 

Vi har funnit det mycket intressant att det finns så varierande skattningar om 

könsfördelningen bland KTS - patienter. Vår förförståelse som kan i stort sätt sägas grunda 

sig på de få artiklar som vi hade läst i nyhetsmedia innan uppsatsskrivandet påbörjades, har 

varit att fenomenet är vanligare bland kvinnor. Men vi fann faktiskt ingen säker statistik som 

skulle ha bekräftad detta. De olika skattningarna som man kan läsa i artiklarna om 

könsfördelningen bland KTS-diagnostiserade är av mycket varierande slag, men de flesta 

menar att det är kvinnor i större utsträckning än männen som ”drabbas”. Evengårds & 
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Komaroffs (1999) uttalande om att det enligt populationsbaserade studier är nästan jämnt med 

könsfördelningen, finner vi mycket intressant mot denna bakgrund. Detta eftersom läsaren lätt 

kan vilseledas med de andra skattningarna som artiklarna innehåller och tro att de skulle 

grunda sig just på någon form av populationsbaserade skattningar.  

 

Kanske blir en effekt av att man skriver att det är kvinnor som drabbas i större utsträckning att 

kvinnor då också blir mer observanta på sin trötthet än männen och därmed söker oftare till 

vården och får diagnoser än män?  Kanske kan en förklaring till dessa olika skattningar med 

mycket varierande trovärdighet finnas i Johannissons teori om kvinnans medikalisering. KTS 

kan ju ses, liksom neurasteni på sin tid, som koder till kvinnans sjuklighet och därför stödja 

bilden av kvinnan som konstitutionellt svag - eller svagare än mannen i varje fall. Sjukdom 

klär ju kvinnan bättre än mannen, eller hur? 
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6. DISKUSSION 
 

6.1  Var går medikaliseringens gräns? 
 

Vi har alltså funnit att det i dagens läge finns tre olika diskurser kring fenomenet KTS, av 

vilka den medicinska är den största. De två andra har vi valt att kalla för den social-/kulturella 

diskursen och den allmänna populära diskursen. Den allmänna populära diskursen grundar sig 

på den stora medicinska, men letar förklaringar till KTS också ifrån samhället och inte enbart 

i kroppen. Den social-/kulturella diskursen kan ses som ett slags ”attack” mot den rådande 

medicinska diskursen, som håller på att ta över fler och fler mänskliga fenomen. Ett av 

studieresultaten är att artiklarna som är skrivna inom den social-/kulturella diskursen oftast 

inte når ut till allmänheten i samma utsträckning som de medicinska. I denna studie har vi 

faktiskt inte funnit en enda artikel som ingår i den social-/kulturella diskursen och som skulle 

ha publicerats inom Nyhetsmedia. 

 

Studieresultatet bekräftar Conrad & Schneiders (1992) teori om att det har skett en utveckling 

i samhället där den medicinska diskursen har tagit över kyrkans maktposition och har 

definitionsföreträde över fenomen som tidigare har definierats i termer av synd, ondhet eller 

avvikelse. Tröttheten har t.ex. likt extremt ätande och drickande börjat betraktas som 

någonting sjukligt istället av att se de som utryck för människans lathet eller kapitulering 

inför frestelser. Det har alltså skett en medikalisering av tröttheten. Men den medicinska 

diskursen och dess definitioner av KTS är inte helt fastlåsta och fullt accepterade utan det 

finns fortfarande vissa avvikande röster och sätt att prata om fenomenet. Det pågår alltså en 

diskursiv kamp om vad KTS egentligen är och om vem som ska få sin definition om det 

gällande. Detta bekräftas i och med att fenomenet diskuteras i artiklarna ofta som ”en olöst 

gåta” och att det finns så många och varierande definitioner om KTS över huvudtaget. 

 

Även den medicinska diskursen säkert för med sig vissa fördelar, så menar den 

sociala/kulturella diskursen att den också kan ha vissa nackdelar. En individ som får en 

diagnos på en sjukdom där det (ännu) inte finns några botemedel kommer att få ”lida” av 

sjukdomen kanske för resten av sitt liv och nöja sig med att ”lindra symtomen” med hjälp av 

läkarna som själva har definierat problemet. Den medicinska diskursen är nämligen liksom 

 53



diskurser alltid också determinerande – den sätter en stämpel på individen med namnet 

”sjukdom”. Då det handlar om fenomen där det inte finns några medicinska förklaringar eller 

botemedel, så blir sjukdomen någonting som individen måste anpassa sig till och leva ofta 

långa tider med.  

 

 

6.2 Hur ska kampen om KTS sluta – vem löser gåtan? 
 

Vår studie bekräftar alltså teorier om medikaliseringen av fler och fler mänskliga fenomen i 

dagens västerländska samhällen samt att den medicinska diskursen har tagit över fler 

mänskliga fenomen som religionen har tidigare haft tolkningsföreträde för. Var kommer den 

sociala diskursen in i denna bild då? Kan det möjligen vara så att både denna uppsats liksom 

de andra socialkonstruktivistiska röster som kan höras om fenomenet KTS och liknande ”nya 

gåtfulla sjukdomar” har höjts under den senaste tiden för att försvara socialvetenskapernas 

och humanisternas ställning mot den allt mer växande medicinska diskursen. 

 

Vem ska egentligen ha tolkningsföreträde på frågan om sådana här sjukdomar? Det är i 

slutändan en kamp om makt, om man utgår från Foucaults tankar. Det är en kamp om sanning 

och om vem som vet. I dagens läge är det läkarvetenskaperna som verkar dominera ute på 

fältet, för ett sekel sedan så fanns inte ens fenomenet KTS, men det fanns neurasteni – och då 

var det också läkarna som ”visste” vad det var för någonting. Det var en sjukdom utan några 

medicinska förklaringar eller botemedel, men den existerade och var mycket verklig för 

många människor.  

 

Innan alla dessa kultursjukdomars uppkomst så fanns det människor som var syndiga och 

kunde få förlåtelse och ”botas” med hjälp av kyrkan. Då var extrem trötthet ”lathet” och 

extremt ätande ”frosseri” liksom det som vi idag kallar för alkoholism. Den enskilda 

individen fick själv bära ansvaret för sina ”onda” handlingar likt dessa, men kunde få 

förlåtelse – av Gud och genom präster. Idag är de extremt trötta, liksom de som frestas för 

mycket av mat eller alkoholhaltiga drycker, ”sjuka”. De ”får” sina diagnoser och blir 

bekräftade av de mäktiga läkarna som står för utopin om att sjukdomarna en gång i tiden går 
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att utrota som fenomen, för drömmen om universalläkemedel och att sjukdomarna går att 

kontrolleras genom (natur-) vetenskapens framsteg.  

 

Debatten om KTS har enligt vårt studieresultat varit starkast under året 2006. Det ska bli 

intressant att se om Lundéns påstående om att fenomen som dessa ”passerar snabbt sin bäst-

före-datum” stämmer eller inte. Är KTS en kultursjukdom bland andra eller lyckas 

läkarvetenskaperna hitta ett virus som faktiskt orsakar alla dessa diffusa symtom och fastslå 

en förklaring på fenomenet som alla kan vara ense om?  

 

Eller så kanske är det bara så att vi människor behöver dessa ”kultursjukdomar” i brist på 

andra trovärdiga och vetenskapligt bevisade förklaringar till fenomen så som extrem trötthet? 

Hur ska vi annars veta vilka som ska få stanna hemma från jobbet - och det är väl endast 

läkare som vet vilka de är? 

 

 
6.3 Diskussion av metodval 
  

Vår förförståelse, som kan beskrivas som ett stort frågetecken kring fenomenet KTS, har styrt 

vilka frågeställningar vi har valt att utgå ifrån. Metodvalet känns därmed motiverat utifrån 

frågeställningarna. Vi har inte funnit någon annan metod som skulle ha gett oss möjlighet att 

se på fenomenet så brett som vi nu har gjort och därmed inte besvarat de frågeställningar som 

undersökningen bygger på. Andra metodval hade med andra ord krävt andra frågeställningar. 

Den metoden som vi har använt oss av har möjliggjort för oss att kunna analysera ett relativt 

brett textmaterial. De tre diskurser som vi har funnit, har vi kommit fram till genom att 

deduktivt utforska vad som finns skrivet om KTS, men dessa har sedan styrt mycket av det 

resterande arbetet. Diskursanalysen och speciellt Fairclough’s diskursteori som analysmetod 

har tillfört undersökningen möjligheter att analysera de enskilda texterna som en del av ett 

större sammanhang, som en del av social praktik. Samtidigt har Laclau & Mouffes 

diskursteori hjälpt oss mycket med identifiering av de olika diskurserna och i arbetet med de 

enskilda texternas kategorisering 
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I vår första litteratursökning hittade vi dessutom inte några andra undersökningar som hade 

använt sig av samma eller ens liknande metoder för att undersöka fenomenet KTS. 

Därför anser vi att denna undersökning med dess metoder och olika teoretiska utgångspunkter 

skulle kunna bidra med ny kunskap om eller åtminstone med nya perspektiv på fenomenet.  

De avgränsningar som vi har gjort, bl.a. att vi studerat svenska artiklar mellan 1989-2006, har 

säkerligen haft en betydande inverkat på resultatet. Hade vi valt enbart ”ren” 

forskningslitteratur eller artiklar från andra nationer och andra tidsperioder hade resultatbilden 

säkert sett annorlunda ut.  

 
        
6.4 Förslag till fra                             mtida forskning 
Våra avgränsningar har till en viss mån begränsat studiens resultat. Ett förslag till fortsatt 

forskning skulle därför kunna vara en jämförande studie med helt andra urvalskriterier än 

våra. Eftersom vi inte heller har funnit någon tillförlitlig svensk statistik utan enbart 

skattningar av olika slag så skulle det vara intressant att följa upp denna uppsats med en 

kvantitativ undersökning utav diagnosens utbredning. Av intresse skulle också vara att 

undersöka hur många som känner igen sig enligt diagnoskriterierna och utveckla ett mer 

utpräglat genusperspektiv på fenomenet, speciellt om det nu visar sig att det är fler kvinnor 

som får diagnosen KTS.  

 

En fortsatt studie skulle också kunna vara att undersöka om hur man pratar om kroniskt 

trötthetssyndrom i relation till andra liknande fenomen så som utbrändhet, utmattning, 

utmattningssyndrom och neurasteni. Man skulle också kunna intervjua läkare och olika 

medicinska experter om hur de uppfattar dessa olika ”nya” sjukdomar och på vilka grunder de 

väljer bland de olika diagnoserna när de möter patienter som klagar på trötthet. 
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Nr Titel Författare Tidning/tidskrift Kategorin

Dagens medicin. 
Nyhetstidningen för hela 
sjukvården 2006, häfte 43, bil., 
sida 20 

Med. 
Biologisk förklaring bakom 
utmattningsdepression : tema kvinnohälsa.1 Ryltenius, Jenny 

Arbetsterapeuten 2006, häfte 6, 
sida 28-29 

Al. 2 Speciella team tar hand om stress.  

Al. Misstron värst för kroniskt trötta : motion 
och rutiner ger balans i livet.3 Lerner, Thomas Dagens Nyheter 2006-09-14 

"Jag måste tro på att jag kan bli frisk." 

(Från misstro till diagnos)    

Al. 
 4 Lerner, Thomas Dagens Nyheter 2006-09-05 

Dagens Nyheter 2006-09-05. 
SA 2006 OmMeId 245 

* 5 "Jag måste tro på att jag kan bli frisk." Lerner, Thomas 

Trädgården ett verktyg i rehabiliteringen : 
effekter från behandling av 
långtidssjukskrivna med 
utmattningssyndrom.

Al. 
Svensk rehabilitering 2006, 
häfte 2, sida 32-38 6 Boije, Marie 

Kyrkans tidning. KT 2006, 
häfte 20, sida 22-23 

Al. När kroppen ropar stopp och belägg. 
(Kroppen är själens tempel) Hedenrud, Anna 7 

Utbrändhetens röda glöd : tidens krämpa : 
begreppet utbrändhet får oss att tala om vad 
det innebär att vara människa.

Soc. Lundén, Mia 
Marie 8 Axess 2006, häfte 3, sida 34-37 

Utbrändhet : den moderna tidens symtom 
på en existentiell kollaps.

Bengtsson, 
Fredrik 

Svensk rehabilitering 2006, 
häfte 1, sida 38-41 

Soc. 9 

Al. Utmattningssyndrom : en kvalitativ analys 
av utmattningsprocessen, vändprocessen 
och renoveringsprocessen.

Svensk rehabilitering 2006, 
häfte 1, sida 32-37 Brattberg, Gunilla10 

Carlsson, Susanne 
; Fridh, Christel ; 
Hovbrandt, Pia 

Al. Svensk rehabilitering 2006, 
häfte 1, sida 23-27 11 Bryta negativa mönster

Al. Håstadius-
Mårtensson, 
Ingrid ; Landgren, 
Ingrid 

Arbetsterapeutisk rehabilitering av patienter 
med utmattningssyndrom eller 
utmattningsdepression

Svensk rehabilitering 2006, 
häfte 1, sida 28-31 12 

Svensk rehabilitering 2005, 
häfte 4, sida 35-39 

Med. Korta programmet : samtal & 
stresshantering.13 Landeström, Hans

         Al. Johansson, Åsa ; 
Svensson, Erén ; 
Axelsson, Lilian 

 Vård i Norden 2005, häfte 4, 
sida 60-63 

Social isolering - ett omvårdnadsproblem 
hos cancerpatienter med fatigue14 

Lisspers, Jan ; 
Ståhl, Kristina ; 
Almén, Niclas 

Svensk rehabilitering 2005, 
häfte 4, sida 16-19, 21 

Livsstilsförändring vid kranskärlssjukdom, 
typ-2 diabetes och utmattningsproblem15 

Al. 
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Soc. ESS - sjukdomarna som aldrig får någon 
förklaring : från tapetförgiftning till 
utbrändhet.

Allt om vetenskap 2005, häfte 
11, sida 36-39 16 Toikkanen, Vivvi

Allt om hjälpmedel 2005, häfte 
6, sida 10-13 

Al. Vård på bondgård : djuren och naturen är 
verktyg i behandlingen.17 Udd, Lena 

"Kvinnorna hårdast drabbade av kroniskt 

trötthetssyndrom."    

Med. Evengård, 
Birgitta  18 Dagens Nyheter 2005-07-27 

Svensk rehabilitering 2005, 
häfte 2, sida 28-31 

Med. Utmattningssyndrom : behandlingsresultat 
av ett rehabiliteringsprogram. Magell, Göran 19 

Signum 2005, häfte 1, sida 39-
45 

Soc. Från asteni till utbrändhet : 
sjukdomsföreställningar under 1900-talet.20 Säfsten, Bengt 

Soc. När kvinnor tar slut och män går in i 
väggen : hur utbrändhet presenteras i 
medierna.

Lundén, Mia 
Marie 

Kulturella perspektiv 2004, 
häfte 4, sida 21-32 21 

Allmänmedicin 2004, häfte 5, 
sida 11-12 

Med. Osäkra "sjukdomar" - dilemman och 
möjligheter.22 Åsbring, Pia 

Osäkra sjukdomar - dilemman och 
möjligheter : kvinnliga patienters och 
läkares erfarenheter av kroniskt 
trötthetssyndrom och fibromyalgi.

Med. 
Reumatikertidningen 2004, 
häfte 2, sida 37 23 Åsbring, Pia 

Mattsson, 
Kristina 

Ordfront magasin 2004, häfte 
5, sida 36-39 

Soc. Varför är människor så trötta?24 

Närvänen, Anna-
Liisa ; Åsbring, 
Pia 

Med.+Soc.Kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi och 
risken att bli stigmatiserad

Socialvetenskaplig tidskrift 
2004, häfte 1, sida 39-53 25 

26 Trötta patienter behöver få diagnos. Kantor, Jan Dagens Nyheter 2004-03-19 Med.+Soc.
27 Olika orsaker bakom långvarig trötthet. Nordgren, Malin Dagens Nyheter 2004-03-19 Al.+Med. 

Norrköpings Tidningar 
Östergötlands Dagblad 2004-
03-19 

Al.+Med Sjukdom som måste kläs i ord för att 
existera. Frankova, Vera 28 

Läkartidningen 2004, häfte 5, 
sida 358-360, 362-364 

Med. Kroniskt trötthetssyndrom i kognitivt 
perspektiv : en behandlingsmodell. D'Elia, Giacomo 29 

Dagens medicin. 
Nyhetstidningen för hela sjuk-
vården 2003, häfte 42, sida 27 

Med. Bakterievaccin effektivt mot kronisk 
trötthet och smärta : vetenskap.30 Nordin, Eva 

Regland, Björn ; 
Gottfries, Carl- 
Gerard 

Al.+Med. 
Göteborgs-Posten 2003-06-19 Hemmafruar dolde ohälsotalen31 

 När livet tog en annan väg : en 
sjukdomshistoria. (serie)  

   
32 Tallmo, Karl-Erik The Art Bin 2003, häfte 1 Al.+Med. 

Med. Fibromyalgi/kroniskt trötthetssyndrom - 
modulering av immunaktivitet kan vara en 
behandlingsstrategi

Incitament 2002, häfte 7, sida 
668-672 Gottfries, C. G. 33 

34 Europas tröttaste befolkning hoppas på Benno Hjerpe, Dagens medicin. Med. 
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medicinsk hjälp : eftervården. Annika Nyhetstidningen för hela 
sjukvården 2002, häfte 38, sida 
45 

Med.+Soc.Kroniskt trötthetssyndrom fortfarande ett 
tillstånd utan medicinsk förklaring : 
medicinsk kommentar.

Läkartidningen 2002, häfte 34, 
sida 3280-3281 Lundin, Anders 35 

Med.+Soc.Cronic fatigue syndrome : allt fler 
differentialdiagnoser kräver en förändrad 
syn på syndromet.

Läkartidningen 2002, häfte 34, 
sida 3282-3287 36 Merz, Susanne 

Stressrelaterade syndrom - den nya tidens 
ohälsa : tema: svårförståeliga sjukdomar.

Anderberg, Ulla 
Maria 

Läkartidningen 2001, häfte 
51/52, sida 5860-5863 

Soc.+Med.37 

Kamp mot kronisk trötthet. Leffler, Klas Sundsvalls Tidning 2001-10-16 Al.+Med. 38 
Kvartalsskrift Hjärt-
Lungfonden 2001, häfte 2, sida 
20-23 

Al.+Med. Hauffman, 
Susanna Hjärnstress, utbrändhet och kronisk trötthet.39 

Social forskning 2000, häfte 3, 
sida 3-5 

Soc. "Jag är sjuk men jag är frisk" : kroniskt 
trötthetssyndrom.40 Sachs, Lisbeth 

41 Vitamin B12 kan pigga upp. Olsson, Eva Hälsa 2000, häfte 5, sida 74-77 Med. 
Speciell patient-läkarrelation vid kroniskt 
trötthetssyndrom : antropolog och läkare 
söker ny kontaktmetod

Evengård, 
Birgitta ; Sachs, 
Lisbeth 

Med. Läkartidningen 2000, häfte 3, 
sida 176-178, 181 42 

Kroniskt trötthetssyndrom - gammalt vin i 
nya läglar.   

Läkartidningen 2000, häfte 3, 
sida 182-184 

Soc. 43 Leonhardt, Tore 

Evengård, 
Birgitta ; 
Komaroff, 
Anthony L. 

Med. 
Läkartidningen 1999, häfte 
26/27, sida 3166-3169 

Kroniskt trötthetssyndrom finns : påverkan 
på biologiska parametrar kan mätas44 

Kronisk trötthet - en ännu olöst gåta. Mattsson, Set Gefle Dagblad 1998-12-15 Med. 45 
PsykologTidningen 1998, häfte 
21, sida 10-11 

Med. Vilja, men inte orka : Psykologstämma 98. Ahlroos, Maja 46 

Forskning och framsteg 1998, 
häfte 3, sida 28-31 

Med. 47 Sjuk av stress. Theorell, Töres 

Kommunalarbetaren 1996, 
häfte 10, sida 24-25 

Al.+Med. 48 Yuppiesjukan blev folksjukdom. Cassel, Åsa 

Upsala Nya Tidning 1996-04-
02 

Med. 49 Fontex utan effekt mot kronisk trötthet. Spross, Åke 

Den stora tröttheten : industriepokens 
dödsryckningar ger oss symptom.

Romare, 
Margareta 

Al.+Soc. 50 Göteborgs-Posten 1996-03-05 

     Engqvist, Renée ; 
Åsbring, Pia 

Vårdfacket 1996, häfte 1, sida 
50-53 

Med. Rehabiliteringsprogrammet ökar 
livskvaliteten : kroniskt trötthetssyndrom51 

Olsson, Eva ; 
Sanner, Eva 

Hälsa 1995, häfte 11, sida 42-
44, 46-48 

Al.+Med. 52 Är du ovanligt trött och hängig?

53 Nya tider ger oss nya sjukdomar. Olsson, Eva Hälsa 1995, häfte 6, sida 8-12 Soc. 
54 Är kroniskt trötthetssyndrom fysiskt eller Wahlström, Lars Läkartidningen 1995, häfte 3, Med. 
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psykiskt? : en felställd fråga som kan ge 
kunskap.

sida 150, 152-153 

CFS, tillståndet med de tusen namnen : 
"den trötta nomaden" - en modern epidemi? 
  

Evengård, 
Birgitta ; Sachs, 
Lisbeth 

Soc.+Med.Läkartidningen 1994, häfte 44, 
sida 4001, 4003-4005 55 

Kronisk trötthet - hälsohem kan hjälpa. Olsson, Eva Hälsa 1992, häfte 1, sida 38-41 Al.+Med. 56 
     Frendved Hansen, 

Charlotte 
Illustrerad vetenskap 1992, 
häfte 6, sida 34-35, 78 

Al.+Med. 90-talets sjukdom är en gåta för läkarna: 
svår trötthet gissel för miljoner.57 

Läkartidningen 1989, häfte 18, 
sida 1687-1690 

Med. Kroniskt trötthetssyndrom - en diagnos att 
ta på allvar?58 Linde, Annika 

Tempus 1990, häfte 50, sida 
20-23 

Med.+Soc.59 Du är inte sjuk, bara.. : ja, vadå? Cowley, Geoffrey

60 Tröttare kan ingen vara. Tengvall, Gunilla Expressen 1993-07-25 Med. 
Expressen 1993-07-25. 
SA 93/94 VdSo 012 

* 61 Tröttare kan ingen vara. Tengvall, Gunilla

62 Den stora tröttheten.   Sima, Jonas Expressen 1991-11-10 Med. 
Vem kan man lita på? Lika många teorier 
om "den stora tröttheten" som det finns 
läkare.

Med. 
63 Lagerström, Ann Svenska Dagbladet 1991-05-27 

Med. Bara tvärvetenskap kan ge oss svaret. (Den 
stora tröttheten) Sidenbladh, Erik Svenska Dagbladet 1991-04-08 64 

Lagerström, Ann ; 
Olausson, Ingrid 

Med. 65 "Jag har ett roligt liv som är tråkigt." Svenska Dagbladet 1991-03-25 

Med. Offer för HHV 6 : Herpesvirus orsakar 
både kronisk trötthet och tredagarsfeber. Atterstam, Inger Svenska Dagbladet 1989-01-22 66 
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