
KOM IGÅNG
Behandling av utmattning

En kort introduktion till att
behandla utmattning



Att ägna sig åt någonting när det är alldeles för 
abstrakt, som känslor kan vara, är problematiskt. Här är 
ett verktyg för att göra det mindre abstrakt. Dolor är en 
term på latin som täcker mycket av det vi inte vill ha - 
smärta, värk, skada, sorg, misär och elände.

Resultatet av din DDD är sedan grunden som används 
för att anasylsera och lösa en hel del problem. Om vi inte
vet vad som påverkar energi, humör, smärta, grubblande
och ångest är det mycket sårare att göra något åt det. 

» En gång i timmen tar du en minut och reflekterar över
vad du har gjort, vad du gör och hur du känner dig.
Beteenden är praktiskt taget allt du gör. Här kallas de 
aktivitet, men poängen är den samma. Du kommer 
rimligtvis bara skriva ner din huvudaktivitet som du 
ägnat dig åt. När du lagar mat gör du flera saker, 
förutom att du kanske behöver ägna dig åt barn, en 
telefon, lyssna på någonting, diska, plocka upp 
någonting från golvet och så vidare. Städning är 
likvärdigt brett och oberoende av om aktiviteten är bred
eller inte är det inte ovanligt att göra ett gäng olika 
saker på en timme "trots att du bara gjort en sak". 
"Jobbade i excel" inkluderar trots det att telefonen 
ringer ett par gånger, du skriver med fyra personer, en 
kollega frågar någonting och du var tvungen att gå på 



toaletten. Detta skulle kunna vara något att ha i åtanke 
när du gör det här också. Hur ofta gör du faktiskt EN 
sak? Det är inte nödvändigt att ägna sig åt precis en sak
alltid, men någon gång och ibland vore rimligt. Skriv 
hur som helst ner framför allt huvudaktiviteten du ägnat
dig åt; känns det väl splittrat, skriv ner ett par stycken.

» Vad är din energi-nivå den här timmen?
1-10. 10 är perfekt. 1 är komplett energilös.
Om du är trött, kan du skilja på de olika typerna? Fysisk,
mental och sömnig?

» Skriv ett ord eller två om ditt humör.
1-10 fungerar som en skala mellan deprimerad och 
håglös till riktigt uppspelt och lycklig - men ord skulle 
kunna vara mer specifika.

» Om du har ont någonstans, kvantifiera det här 
med 1-10.
Hur ont har du? Var det gör ont kan du skriva i 
kommentarsfältet.

» Vad är stress-nivån?
1-10. 10 är STRESSAD. 1 är komplett avslappnad.

» Grubblande och ältande.
Tänker du på någonting om och om och om igen, eller 



har du gott om mörka dåliga tankar?

» Har du ångest?
Kvantifiera med 1-10 här.

» Kommentar om vad som helst som skulle kunna 
vara relevant.
Mat och dryck skulle kunna påverka humöret (hangry!) 
likväl som andra parametrar.

Om du är väldigt besvärad av din sömn kan det vara 
aktuellt med sömn-KBT som verkar fungera väldigt väl. 
Börja med att fylla i den lilla sömndagboken här för att 
vi ska få en bild av hur situationen ser ut.

Fyll i den på morgonen.

Hur bra sov du? 1-10, väldigt subjektivt.

Hur många gånger vaknade du i natt?

Kände du dig utvilad när du vaknade? Använd inte 
känslan från minut ETT här, ge det några minuter, där 
"några" är lite varierande mellan individer.

Hur lång tid tog det att somna igår?



PACING
Vad att göra, 

när och hur mycket?



I korthet: gör inte mer än vad du har kapacitet för.

Om du någonsin känner att du saknar energi – så är det
här du ska börja. Börja här och i takt med att du får 
kontroll – börja lägg till saker som ger dig energi. Ordet
har hämtats från det engelska ordet ”pace” (takt eller 
tempo på svenska), såsom i ”hålla takten” eller ”stadigt 
tempo”, vilket är passande för vad det är. Du behöver 
helt enkelt hålla en stadig takt. En takt du kan hålla i och
som aldrig blir ohanterlig. Du vill inte ha en till och från 
hysterisk takt där du inte klarar av alla måsten och 
press, som leder till att du gör mer än du klarar av och 
som gör att du kraschar för att sen tvingas hålla takten 
på praktiskt taget noll istället för någonstans 
mittemellan rock’n’roll och death metal. Om du ibland 
kör på max för att sedan krascha och inte har energi för
något alls på flera dagar, kommer ditt genomsnittliga 
tempo förmodligen bli lägre än än det kunnat vara. Du 
vill antagligen lägga nivån på ett jämnare, mer 
avslappnat och smidigare tempo.

Att ständigt pendla upp och ner ger en kick när du ”gör,
gör, gör” och en riktig kalldusch när du kraschar, med 
ett slutresultat som är sämre än nödvändigt.

”Trägen vinner” brukar man säga, och inom 
amerikanska Navy Seals förespråkas att ”långsamt är 



smidigt, smidigt är snabbt”. Det säger oss att det kanske
är smartare att hålla ett lagom långsamt tempo för att 
komma i mål istället för att krascha eller i värsta fall 
sprängas. Men att alltid hålla samma tempo för att det 
”är bäst så”, är kanske inte heller en bra idé. Det är min 
åsikt att om du är van vid att ständigt göra mer än du 
har kapacitet för, krascha och landa på botten för att 
sen upprepa processen är det nog dags att testa något 
annat. Håller du inte med? Det gör förmodligen din 
hälsa. Och ärligt talat, vore det inte skönt om energin 
aldrig behövde gå ner på minus och du slapp lägga 
dagar (eller veckor?) på att återhämta dig?

Så hur börjar man då? Förslagsvis med de praktiska 
delarna:

- Överlev
- Stabilisera
- Skaffa MER energi
- Gör mer av det som är värt att lägga energi på
- Öka livskvaliteten

Du kan inte förvänta dig, planera och kräva mer av dig 
själv än vad som är rimligt och möjligt. Vilken är din 
kapacitetsnivå? Planera inte att göra mer än exakt det. 
Att förvänta dig att göra mer än du klarar av kommer 
bara leda till stress under tiden och besvikelse i 



slutändan.

Finns det möjlighet att åstadkomma en förändring?

Det kan vara lockande att vilja hantera sin stress genom
att attackera den och härda ut, ”ta det som en man”. 
Göra lite till och stråla sig i glansen när man är ute på 
andra sidan. Men är det verkligen nödvändigt? Att 
acceptera en dålig situation och bara uthärda den är 
endast nödvändigt om det är den sista utvägen. Men 
finns det verkligen ingen annan lösning? Är det möjligt 
att välja bort något, låta bli, delegera eller kanske till 
och med säga nej?

De som har gjort detta ett tag, kan till slut beräkna 
ganska exakt hur mycket de klarar av med den energi 
de har att disponera

Det kan se ut som en påhittad matteuppgift, och det är 
egentligen precis det det är. En slags 
uppskattningsövning. Siffrorna är inte statiska. 
Händelser under dagen, vad du exponeras för, vad 
andra gör och alla andra variabler kan ändras på ett 
ögonblick. När det händer, anpassa dig. Räkna om. Det 
är förmågan att schemalägga dagen tillräckligt bra 
utifrån given information som är viktigt. När 
förutsättningarna förändras, måste du anpassa dig. 



Nedan hittar du ett exempel på hur en bra pacing kan 
se ut!

”Idag har jag x ont och jag har sovit y dåligt. Jag är z 
trött och känner mig på dåligt humör. Barnen är 
stökiga, för att inte tala om hur stökigt det är hemma. 
Mina prioriteringar idag är de här sakerna, och det 
känns rimligt att jag ska klara av de tre. Jobbet brukar 
kräva a mängd energi, faktor b kräver så här mycket 
och c så mycket. Om jag vilar hyfsat mycket och tar en 
tupplur här (schemalagd), kan jag kanske klara av sak 
nummer fyra också om jag har tur. Det blir min bonus 
om allt går enligt plan, jag får en tupplur och kommer 
känna mig motiverad!”

La du märke till tuppluren? Att våga vila är avgörande. 
Du kommer behöva planera in vila innan, under eller 
efter aktiviteter som kostar dig energi för att stabilisera 
din uthållighet. Hur mycket vila, hur du vilar och i 
samband med vilka aktiviteter det krävs är individuellt. 
Det kommer krävas några försök och misslyckanden, 
och det är helt ok. Försök bara att misslyckas på rätt 
sätt, det vill säga utan att energin hamnar på minus. Det
låter väl bättre än att krascha?

Anpassa alltid livet utifrån dina energinivåer, alltid! Om 
energinivåerna sjunker, sänk dina förväntningar. Om du 



inte råkar ha ett hemligt trick som magiskt ökar din 
energi. Många förlitar sig på stimulantia, såsom koffein 
eller droger. Och visst ger de en viss typ av energi, men 
de kommer också fungera som en stressor i kroppen. 
Det blir som att leva på lånad tid och energi, förr eller 
senare kommer fakturan. Så tänk smart! Energi fungerar
även på motsatt sätt, när du har mer energi kan du 
försiktigt lägga till fler och fler saker. Hemligheten är att
aldrig göra mer än du har kapacitet för och därmed 
krascha, detta kommer sänka dina energinivåer över tid.
När livet matchar din energinivå, och accepterar den 
nivån, kommer du långsamt att kunna öka sagda 
energinivå. Lägg till det som ger dig energi och gör små
framsteg. Att använda sin energi för att göra roliga 
saker, umgås med de du älskar och träna är jättebra för 
att få mer energi, tillsammans med ökad livskvalitet. 

Alla ovanstående aktiviteter är viktiga, men den tredje 
kommer förmodligen vara allra viktigast för att göra de 
framsteg vi siktar på. Aktiviteter som du ”måste göra”, 
liksom din vardag kan över tid komma att ge dig lite 
energi om du bara slutar krascha regelbundet men 
detta kommer vara försumbart i relation till vad du kan 
få genom träning. En nyckelfaktor för att kunna 
navigera i det här är att du känner till vad som ger och 
vad som tar av din energi. Att använda mitt verktyg 
DDD kan ge dig värdefulla insikter, men tänk om du 



inte har något i ditt liv som ger dig energi? Försök hitta 
något. Gör en lista med två spalter, en för saker som 
GER ENERGI och en som TAR ENERGI.

Vad är svårast med pacing? De bra dagarna. De bästa 
dagarna. Att hålla tempot stadigt även då, att inte göra 
för mycket. Gör du det, kommer de sämsta dagarna 
som ett brev på posten. Om de gör det, har du tappat 
takten. Du överdrev och räknade fel. Så det är absolut 
avgörande att vara noggrann och konsekvent varje dag.
Att orka hålla i. Det är inte alltid roligt, men det kommer
att ge dig ett liv värt att leva.

Det bästa verktyget för att veta om du är på rätt väg är 
din Dolor Detection Diary som du fick under 
introduktionen.


