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Abstrakt  

 
Sjukskrivningarna för utmattningssyndrom har de senaste åren ökat dramatiskt i 

Sverige. Detta har lett till allt mer komplexa och långvariga rehabiliteringar. Syf-

tet med denna studie var att beskriva och analysera hur ett antal individer upplev-

de sin rehabilitering efter sjukskrivning för utmattning. Delsyften var att öka kun-

skapen om hur rehabiliteringen efter utmattning kunde förbättras samt belysa 

kvinnors och mäns skilda förutsättningar till rehabilitering beroende på kulturell 

kontext. Tio personer som kommit åter till arbete efter sjukskrivning djupintervju-

ades om rehabiliteringen. Resultaten från studien antydde att det var viktigt att 

vidga perspektiven på rehabilitering genom att använda ett kontextberoende syn-

sätt. Studien resulterade i tre teman; Lärande, Styrning och Organisering. I samtli-

ga teman var timing betydelsefullt. Lärandet och strategier att hitta nya insikter 

var viktigt både för individ och organisation för att en lyckad rehabilitering skulle 

ske, där strategierna blev olika för kvinnor och män. När det gällde rehabilitering-

ens styrning visade det sig hur viktig balansen mellan att få stöd och att själv få 

agera var. Rehabiliteringens organisering visade sig i denna studie vara grund-

läggande och central för rehabiliteringen, där möjligheten att kunna återskapa 

goda sociala möten var avgörande.  

 

Key words 

Rehabilitering, utmattningssyndrom, utbrändhet, stress, självkänsla, organisa-
tionsförändring, burnout, fenomenologi, genus 
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Introduktion 
Sedan 1990- talet har sjukskrivningarna för diagnoserna utmattning/ utbrändhet 

ökat dramatiskt i Sverige. Det har visat sig att rehabiliteringen av dessa patienter 

kan bli mycket långvarig, och att alla inte heller kommer tillbaka till arbete. Be-

greppet utbrändhet har använts sedan 1970- talet, och kom från USA genom Freu-

denberger och Maslach. I Sverige har utbrändhet klassats som sjukskrivnings-

grundande orsak sedan 1997 (1). Flera andra diagnoser används parallellt, tex de-

pression, stress, trötthet. Olika forskare har olika definitioner på utmattning/ ut-

brändhet som ett vetenskapligt begrepp, och en debatt om begrepp och behand-

lingsmetoder pågår (2,3,4). I Socialstyrelsens sammanställning föreslås att termen 

utmattningssyndrom används, om inte depression har utvecklats (5). I föreliggan-

de studie användes begreppet utmattning synonymt med utbrändhet/ utbränning, 

enligt refererad författare. I syndromet ingår att individen haft fysiska och psykis-

ka symtom under minst två veckor, vilka har utvecklats av stressorer under minst 

sex månader. Exempel på symtom är minnesstörningar, sömnstörningar, trötthet, 

hjärtklappning, magtarmbesvär.  

 

Förekomsten av utbränning i Sverige har studerats i Hallstens populationsstudie, 

där en förekomst på 7,1% visades hos befolkningen i Sverige. Drygt 9% av kvin-

norna visar tecken på utbränning, mot 4,6% av männen, vilket visar en fördubblad 

risk att drabbas av syndromet som kvinna (4). Det finns många studier om orsak 

och förlopp vid utmattning, samt om enstaka behandlingsmetoder (2,5).  Det finns 

färre studier om processen tillbaka, dvs rehabiliteringsprocessen.  

 
Kvinnor i Sverige är sjukskrivna i högre utsträckning än män (6).  Försök till förklar-

ingar av kvinnors högre prevalens för stressrelaterade sjukdomar har presenterats (7). I 

Sverige arbetar kvinnor och män på en starkt könssegregerad arbetsmarknad, där kvin-

nor har andra villkor än män (8,9). Arbetet är också relaterat till välstånd, makt och pre-

stige, vilket påverkar hälsan (10,11). Detta får betydelse även när det gäller rehabiliter-

ing, på det viset att kvinnor och män inte erhåller rehabilitering i samma omfattning. 

Bäckström visade i sin avhandling hur män prioriteras vid rehabilitering genom att 

bland annat erbjudas mer kostsamma rehabiliteringsalternativ än kvinnor (12).  Även 

Riksförsäkringsverket har visat i sin statistik att män fick fler rehabiliteringsåtgärder än 
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kvinnor (13). Marnetoft et al har studerat vilka faktorer som är associerade med lyckad 

rehabilitering i Jämtland, oavsett sjukskrivningsorsak. Där visade det sig att kvinnor har 

42% mindre chans till en lyckad rehabilitering än män (14). I Arbetslivsinstitutets kun-

skapsöversikt konstateras att det behövs bättre forskningsmetoder och en större öppen-

het för kvinnors arbets- och livssituation. Såväl i forskningen om sjukdomar och hälsa 

som i arbetsvetenskaplig och rehabiliteringsforskning har detta perspektiv inte belysts 

tillräckligt (15).  

 

En stor del av materialet kring dagens alla sjukskrivna bygger på registermaterial, 

medan de sjukskrivna själva inte lika ofta har fått komma till tals (16). Därför kan 

det vara viktigt att utgå från de sjukskrivna själva, och även söka de faktorer som 

skulle kunna betraktas som ”mjuka”, och inte lika explicita och självklara som ex-

empelvis sjukskrivningsdagar och rehabiliteringsåtgärder. I denna studie studera-

des rehabiliteringen som en process, i betydelsen att lyfta fram individen. Att av-

göra om rehabiliteringen varit lyckad, och vilka faktorer som varit avgörande, till-

skrevs individen och dennes berättelse (17).  

 

Syfte  
Huvudsyftet med studien var att beskriva och analysera hur ett antal individer upplevde 

sin rehabilitering efter sjukskrivning för utmattning. Delsyften var att, via de faktorer 

som visade sig betydelsefulla, öka kunskapen om hur rehabiliteringen efter utmattning 

kunde förbättras, samt att belysa hur kvinnor och män hade skilda förutsättningar till re-

habilitering beroende på den kulturella kontext de befann sig i.  
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Metod 

Ansats 
Studien är inspirerad av fenomenologin, speciellt kroppens fenomenologi. Männi-

skan har inte en kropp, hon är sin kropp, efter Merleau- Ponty, varför det blir vik-

tigt att lyssna på individens egen berättelse. Kroppen ses inte som en sak i vanlig 

betydelse, utan är grunden för vår existens (18). Enligt detta sätt att se är det en 

stor skillnad mellan att studera människor respektive saker. ”Om det är mänskliga 

kvaliteter och existentiella villkor som syftet är att få kunskap om, räcker det inte 

med att räkna eller mäta” (19). Forskarens människosyn blir central när männi-

skors möjligheter till rehabilitering ska studeras. I denna studie präglades männi-

skosynen av att se människan i ett sammanhang, där delar och helhet påverkade 

varandra. Därför blev fenomenologin och därmed livsvärldsperspektivet viktiga 

att utgå ifrån. Med livsvärld menas, efter Husserl, den värld där människor lever i 

kommunikation med andra människor (19,20). Denna värld kommer före den ve-

tenskapliga, och vi befinner oss alltid i den och tar den för given.  

Öppenhet och reflektion 
Att använda fenomenologin och livsvärldsperspektivet kräver en öppenhet inför 

fenomenet för att dess innebörd ska låta sig upptäckas. Kravet på öppenhet inne-

bär en nyfikenhet och en lust att se det nya, för att det unika ska kunna prioriteras 

istället för att reduceras till något generellt. Dessa tankar om forskarens förhåll-

ningssätt går tillbaka till Husserl, Heidegger och Gadamer (19). Inom livsvärlds-

perspektivet krävs också att det finns möjlighet till reflektion. Denna kan sägas 

vara tvådelad. Dels krävs att forskaren reflekterar över data, med en förmåga att 

växla mellan närhet och distans för att kunna synliggöra kunskapen. Dels kan, om 

intervjusituationen varit tillräckligt öppen, informanten själv börja reflektera över 

det fenomen som fokuseras i intervjun. I förevarande studie var syftet att genom-

föra reflexiva intervjuer för att på så sätt kunna förstå innebörden i det studerade 

fenomenet; rehabilitering efter utmattning. Valet av denna intervjuform motivera-

des av det valda förhållningssättet, livsvärldsperspektivet inom fenomenlogin, där 

begreppsparen närhet – distans och öppenhet – reflektion är grundläggande.      
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Datainsamling  

Etik  
Alla informanter har fått muntlig och skriftlig information om studien. Alla har 

skrivit under en tillåtelse att data från intervjun fick användas i denna studie, där 

det också garanterades att all data behandlades konfidentiellt. (bil 1). 

Förförståelse  
Eftersom jag arbetat 11 år som sjukgymnast har jag god insikt i hur människor 

fungerar under rehabilitering. Denna förförståelse för fenomenet rehabilitering har 

i datainsamlingsskedet i studien varit till god hjälp för att kunna lyssna på ett dju-

pare sätt, och kunna ställa adekvata följdfrågor. I analysen av intervjuerna skulle 

min förförståelse kunna vara en nackdel, eftersom det inom fenomenologin och 

hermeneutiken gäller att se och förstå fenomenet utan att påverkas av åsikter, för-

domar eller teorier. Här var min medvetenhet om min egen förförståelse central, 

så att jag kunde behålla en öppen tolkning (19).   

Procedur 
Datainsamlingen skedde under hösten 2003. Samtliga intervjuer genomfördes av 

författaren. Alla intervjuer utom två genomfördes i ett neutralt samtalsrum vid för-

fattarens arbetsplats, och tog mellan 1 och 2 timmar. En intervju genomfördes vid 

informantens nya arbetsplats, och en vid informantens gamla arbetsplats. Vid in-

tervjun lades vikt vid att intervjun skulle vara ett intersubjektivt möte mellan in-

formant och intervjuare, där informanten skulle få uppleva att någon lyssnade till 

deras berättelse (19,21,22). Informanterna gavs därför stor möjlighet att tala fritt 

om sina upplevelser, utan att störas av styrda frågor. Samtalens längd var beroen-

de av detta, och förlängdes i vissa fall till det dubbla. Informanten drog sig då, på-

fallande ofta i slutet på intervjun, till minnes viktiga detaljer i rehabiliteringspro-

cessen. Denna typ av intervju, kvalitativ och reflexiv, ska inte vara strukturerad, 

utan frågorna formuleras under intervjun.  

 

I denna typ av intervjuer är inledningen särskilt viktig, för att skapa ett sådant 

klimat att informanten vågar börja berätta om sin livsvärld. Det är också viktigt att 

intervjun fokuserar det område som ska behandlas. Alla intervjuer började därför 

med att intervjuaren berättade om rehabiliteringen som en process. Begreppen In-
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sjuknande, Utredning, Rehabilitering och Utskrivning gavs som förslag på  reha-

biliteringsprocessens olika steg. Det betonades att det var denna process intervjun 

skulle fokusera.  

 

Intervjuerna spelades in på band, och transkriberades av författaren ordagrant di-

rekt efter intervjun. Talspråket omvandlades i vissa fall till skriftspråk, ex skrevs 

´blev´ istället för ´vart´. Datamaterialet bestod av 161 datautskrivna sidor. 

Beskrivning av undersökningsgruppen 
I studien deltog tio personer, sju kvinnor och tre män i åldern 32- 58 år. Alla hade 

varit sjukskrivna för utmattning/ utbrändhet/utmattningsdepression, med en sjuk-

skrivningsperiod på mellan två månader och fyra år. Uppgiften om sjukskrivning-

ens orsak och längd var informanternas egna.  

 

Informanterna rekryterades via kontakter inom skola, vård och offentlig förvalt-

ning. Alla intervjuade hade kännedom om vem intervjuaren var, antingen genom 

kontakter eller egen kännedom, vilket hade som syfte att de intervjuade skulle 

känna förtroende och trygghet i intervjusituationen. En avgränsning gjordes till att 

omfatta informanter från den offentliga arbetsmarknaden, för att förutsättningarna 

för rehabilitering skulle vara relativt lika. Via ett telefonsamtal gavs information 

om studien och sedan tillfrågades de om de ville delta vid en intervju. Alla tillfrå-

gade informanter ställde sig positiva till att delta i studien. 
 

Tabell 1. Studiegruppens fördelning på arbetsgivare och kön 

Arbetsgivare Totalt Kvinnor Män 

Kommun 4 4  

Landsting 2 1 1 

Stat 4 2 2 

 10 7 3 

    

 

3 personer arbetade inom vård och omsorg, 4 personer inom skolområdet och 3 

inom administration. En person arbetade på chefsnivå. En uppdelning av infor-

manternas arbeten i kategorierna ting-, symbol- och människoyrken enligt MOA 
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(23,24), visade att 8 arbetade i människoyrken, 2 i symbolyrken, och ingen i ett 

tingyrke. De flesta hade lång erfarenhet inom sitt yrke när de sjukskrevs.  

 

 Tabell 2 Studiegruppens sjukskrivningsperiod 

Informant Sjukskrivningsperiod Sysselsättning vid intervjutillfället

1 2½ år Arbetstränar deltid

2 4 år Arbetstränar deltid

3 3 år Arbetstränar deltid

4 1 år Arbetar heltid

5 2 månader Arbetar heltid

6 3 år Arbetar heltid

7 3 år Arbetstränar deltid

8 1½ år Arbetar heltid

9 2 år Arbetstränar deltid

10 5 månader Arbetar heltid

   

Vid intervjutillfället var samtliga på något sätt på väg tillbaka till arbetslivet. De 

åtgärder som förekom mest i rehabiliteringen var arbetsträning. Alla informanter 

hade fått flera rehabiliteringsåtgärder. Alla hade fått någon typ av åtgärd, men i 

mycket olika omfattning. 

Bearbetning och analys 
Efter datainsamling och transkribering gjordes en första genomläsning av allt 

textmaterial för att få en helhetsbild. Sedan identifierades meningsbärande enhe-

ter, som bestod av ett stycke som handlade om samma sak. All text gavs inte me-

ningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna omformulerades sedan till ett 

mer forskningsnära språk. Därefter påbörjades tematiseringen. Slutligen gjordes 

en ”parallelläsning” av intervjuerna med temana som karta, för att finna essensen i 

berättelserna. Vid analysen användes textmaterialet från alla informanter. I pre-

sentationen användes de mest talande formuleringarna, varför inte alla tio infor-

manter citerades. I nedanstående tabell visas ett exempel på hur analysen har gått 

till. 
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Tabell 3. Exempel på en analys av en del av en intervju. 

Steg 2 

Meningsbärande enhet 

Steg 3 

Omformulering 

Steg 4 

Tematisering 

IP2: Och jag känner att jag 

kan hålla oron, jag känner att 

det har hänt nånting med mig 

som gör att jag inte har den 

här otryggheten inom mig. 

Utan jag känner att jag gör 

det som är mitt uppdrag och 

jag gör det så bra jag kan. 

Och jag ingår inte i nåt lob-

bingsystem, jag inlåter mig 

inte i sånt. Det har blivit tyd-

ligare för mig hur jag vill 

vara och fungera. I ett sam-

manhang. 

K har blivit medveten om hur 

hon själv fungerar, så att hon 

kan agera på ett bättre sätt på 

arbetet. Hon markerar tydligare 

vad som är hennes arbetsuppgif-

ter, och att det hon gör duger. 

Hon har också insett hur viktigt 

det är att arbeta tillsammans 

med andra, att det hjälper henne 

att bli tryggare.  

Insikt och lärande om:  

Gränssättning 

Prestationskrav. 

Återfått känsla av till-

hörighet 
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Resultat 
Essens. Studien resulterade i tre teman; Lärande, Styrning och Organisering. I 

samtliga teman var timing betydelsefullt. Lärandet och strategier att hitta nya in-

sikter var viktigt både för individ och organisation för att en lyckad rehabilitering 

skulle ske, där strategierna blev olika för kvinnor och män. När det gällde reha- 

biliteringens styrning visade det sig hur viktig balansen mellan att få stöd och att 

själv få agera var. Rehabiliteringens organisering visade sig i denna studie vara 

grundläggande och central för rehabiliteringen, där möjligheten att kunna återska-

pa goda sociala möten var avgörande. 

 

Tema 1 Rehabiliteringsprocessen som lärande 
Att rehabiliteringsprocessen handlade om lärande var ett tydligt tema i studien. 

Alla informanter berättade om flera insikter som ledde till ett annat beteende i oli-

ka situationer. Det var viktigt att insikten kom före en viss åtgärd, vilket kunde 

kallas timing. Lärandet kunde beskrivas som lärande både för individen och orga-

nisationen. 

 

Lärandet för individen innebar att de förmågor som tidigare varit viktiga inte 

längre ansågs lika viktiga. Det handlade till exempel om att allt arbete inte måste 

vara perfekt för att duga, det var inte lika viktigt att vara ”duktig”. Den egna rollen 

formulerades tydligare, gränser sattes för arbetet och hjälp från andra på arbetet att 

hålla dessa gränser efterfrågades. Individen rustade sig för att klara de strukturella 

påfrestningarna.  

 

Gemensamt var att det handlade om att bryta ett mönster, och att börja med något 

nytt. För de flesta innebar det att byta till ett annat arbete, eller åtminstone helt 

andra arbetsuppgifter, eller med en annan, uttalad, strategi. Studien visade att de 

som helt bytte tillvägagångssätt eller arbetsplats kom längst i sin rehabiliterings-

process. De som fortfarande försökte ”komma tillbaka” hade inte, ännu, lyckats 

just med att komma tillbaka.  
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Några informanter berättade hur de försökte gå tillbaka till sitt gamla arbete, men 

hur de gamla erfarenheterna kom ikapp.  

 

”IP6: Då var jag så pass bra att jag kände att jag kunde gå tillbaka till mitt gam-

la jobb, men i mindre omfattning. Så då jobbade jag halvtid. Och höll på med 

det ett år. Men jag kände att jag fixade inte riktigt det där. Jag fixade det intel-

lektuellt, men det är ju det att kroppen minns på nåt knepigt sätt. För ett år sen, 

genom en omorganisation släppte jag helt mitt gamla jobb, så nu har jag en helt 

ny tjänst. Jag tror att det är nån slags… det är väl därför jag har kunnat gå till-

baka till samma arbetsplats, att det har blivit annorlunda. Det var tvunget att det 

skulle bli, det går inte att gå tillbaka till samma tjänst. Jag var tvungen att göra 

nånting helt annorlunda.”  

 

Flera berättade också om hur viktigt det var att få intellektuell stimulans, efter att 

ha kommit en bit på väg tillbaka till arbetet. Hjärnan behövde fyllas med något 

nytt, och känslan av att utföra ett viktigt arbete var betydelsefull. Nya, goda erfa-

renheter införlivades därmed i kroppen.  

 
”IP2: Men allt som har varit starkt förknippat med jobbet, nycklar och papper. 

Och särskilt pärmar. Jag har kunnat börja på pärmar, men jag hittar aldrig i 

dem, jag hittar aldrig i dem… jag måste hitta andra system. Och det är konstigt, 

jag har ju varit sån motståndare till datorn, men jag märker att om jag lägger in 

alla mina anteckningar direkt i en bas, då går det bättre, för det har jag aldrig 

använt förut. (- - -) Och så att jag får fortbildning. Mycket och bra. Det innebär 

att man fyller sin hjärna med nåt annat än det gamla. Så att ens engagemang får 

fäste, kraft och näring och fäste. Det tror jag är väldigt viktigt för att man ska 

känna att man tillhör. Att man inte bara är här för att man inte kan vara på det 

andra stället.”  

 

Studien visade också att för att det skulle vara möjligt att kunna införliva nya erfa-

renheter krävdes en ny roll på arbetsplatsen. De som tydligast formulerade detta 

för sig själva hade också kommit längst i sin rehabilitering.  
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”IP6: Bara sen när man kommer tillbaka så är det det svåra med att man kom-

mer i en helt ny roll. Att bearbeta allt det där med att släppa sin gamla roll var 

ju väldigt dubbelt. Från början var det jättejobbigt att gå på avdelningsmöten på 

den här avdelningen. Jag fick hålla mig ifrån länge. Det som hade med min 

gamla avdelning… Det krävdes lång tid att bearbeta. Det tog minst 1 år, det var 

på psykoterapin jag bearbetade det. (- - - ) Då var jag fortfarande inte så där… 

nu är det lättare när jag har fått en ny roll. För det är jobbigt innan man är frisk-

skriven och man inte vet vilken roll man ska få. Det är en osäkerhetsgrej i sig.”  

 

När det gällde organisationens lärande handlade informanternas berättelser till en 

del om hur svårt det verkade vara för arbetsplatserna att stödja den sjukskrivne på 

rätt sätt. Dels handlade det om de arbetsplatser som rationaliserat och omorganise-

rat, så att arbetsbördan blivit för stor. På några av dessa arbetsplatser gick det att 

ordna andra arbetsuppgifter, åtminstone under en period. Men det förekom också 

att arbetstagaren fick byta arbetsställe för att kunna få en rimlig arbetsbelastning.  

 

”IP1: Då trodde jag, då hade det väl gått några veckor, nu har väl hon liksom 

gjort nånting för att öka på personalen hos oss… 

I: För det såg du var problemet? 

IP1: Ja, det var ju det som gjorde det, det försvann ju två personer och så fick 

vi sämre scheman. Och då tänkte jag att det måste de väl inse att det är det som 

är problemet, för innan de där sista indragningarna var det ingen som var sjuk-

skriven. Och efter det var det ju många, inte bara vi, det blev ju på fler ställen. 

(- - -) Och ändå gjordes det ingenting då.”  

 

Dessutom handlade det organisatoriska lärandet också om bemötande från chefen 

både under sjukskrivning och tillbakagång till arbetet. I denna studie berättade in-

formanterna om sina kontakter med sitt arbete på flera olika sätt. Några hade en 

chef som tidigt tog kontakt och på ett bra sätt, medan flera berättade om hur denna 

kontakt närmast förvärrade symtomen.  

 

”IP2: Men det som hände då från arbetsgivarens synvinkel, det var att de igno-

rerade det här fullständigt. Ingen tog kontakt med mig på flera månader, förrän 

det plötsligt kom ett papper där det stod att ”jag ser att du kontaktar mig”. Från 
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chefen. Det var att peka med hela handen. Istället för att fråga hur mår du, hur 

känns det, tror du att vi skulle kunna sätta oss ner och skriva det här tillsam-

mans.” 

 

När det gällde arbetsgivarens kontakt var det viktigt när arbetsgivaren tog kon-

takt, timing, och hur kontakten togs, att det blev på ett inbjudande sätt.  

 

Tema 2 Styrning  Balans mellan egen styrning – stöd från andra 
Ett annat tydligt tema i studien var att det fanns en slags paradox mellan viljan att 

styra själv och nödvändigheten av att låta någon annan ta ansvar och ta komman-

dot för att kunna bli frisk. Just balansgången mellan att få styra sin egen rehabili-

tering och att få stöd från andra visade sig vara väldigt viktig.  

 

”IP4: Och det var precis vad jag behövde, jag behövde nån som tog komman-

dot, eftersom jag annars är den som driver, det är en egenskap hos mig. Men nu 

vet jag att jag kan gå till folk och säga att kan du tala om för mig att jag ska gå 

hem nu. Och det är väldigt bra.”  

 

För den sjukskrivne var det väldigt viktigt att ha inflytande på hur exempelvis ar-

betsträning skulle gå till, men det var också betydelsefullt att någon annan tog an-

svar för rehabiliteringen. Att be en person företräda en på möten med chefen var 

en sådan stödjande strategi som upplevdes framgångsrik.  

 

”IP2: Så vi kom överens om vad vi skulle säga, hur vi skulle lägga upp strate-

gin. Och så hade jag bett honom (samtalskontakten) att centra in mig när du ser 

att mitt hjärta har börjat lugna sig och andningen har börjat sänka sig, och du 

ser att jag börjar bli lite mindre stirrig. Det där samtalet är som ett skolsamtal 

på hur man bygger delaktighet. Det var fantastiskt. Det var han som hela ti-

den… han fick chefen på gott humör…(- - -) Sen så började han att dribbla bol-

len till mig lite grann, och efter en liten stund hade vi kommit överens om att 

de skulle låna ut mig dit, de skulle cleara det där med löner.”  
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Flera upplevde att när de accepterade och vågade vara svaga kunde de få hjälp att 

bli friska. Här handlade det återigen om timing, individen måste först få denna in-

sikt innan ett stöd kunde komma. Under sjukskrivningsperioden kom stödet ofta 

från arbetskamrater.  

 

” IP6: Min arbetskamrat, hon förde på nåt sätt min talan. Hon betydde jätte-

mycket för att jag kunde komma tillbaka, hon på nåt sätt bevakade mina rättig-

heter och såg till att jag inte försvann ut, bara blev ett problem. Hon tog strid 

för mig, hon betydde hemskt mycket för mig under den perioden.” 

 

Behovet mellan att styra själv och att få stöd varierade mellan informnaterna. Be-

roende på grad av tvivel om tillhörighet behövdes olika stöd. Den som fått sin exi-

stens kraftigt ifrågasatt behövde mer stöd av andra för att komma tillbaka. 

Tema 3 Organisering  

Gemensamma erfarenheter för kvinnor och män 
Det tredje temat handlade om att rehabiliteringen styrdes av tillfälligheter och att 

informanterna var drivande själva. 

 

I berättelserna märktes tydligt hur osäkra alla rehabiliteringsaktörer var på vilken 

behandling och rehabilitering denna grupp sjukskrivna skulle få. Få av informan-

terna deltog i att utarbeta någon rehabiliteringsplan, och om en sådan utarbetades, 

fanns inga tydliga mål. Rehabiliteringen hade inte någon koppling till orsaken till 

utmattningen, vilket medförde en ”ad hoc”- betonad rehabilitering. Denna tillfäl-

lesstyrda rehabilitering märktes både i tid och innehåll. Någon kunde ”gå hemma 

ett år och grubbla”, medan någon fick kvalificerad samtalsbehandling ganska ti-

digt efter insjuknande. 

 

Även arbetsträningen, som var ett medel som nästan alla informanter använde 

som rehabilitering, var styrd av tillfälligheter. I ett fall var denna planerad med en 

mentor på den nya arbetsplatsen, som såg till att det inte blev för mycket. För de 

allra flesta var dock arbetsträningen relativt oplanerad, oavsett om den förlades på 

den gamla eller en ny arbetsplats.  
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Gemensamt var att det i stor utsträckning var informanten själv som hörde talas 

om olika behandlings- och rehabiliteringsalternativ som kunde provas. I några fall 

genomfördes rehabiliteringsmöten, men dessa upplevdes inte alltid som positiva 

av informanterna. Några blev kränkta ytterligare vid dessa möten. I några fall 

genomfördes konstruktiva möten, där företagshälsovården tog en roll som företrä-

dare åt den sjukskrivne, vilket uppfattades som mycket positivt. Vid ett av fallen 

gav chefen klara direktiv från början hur han tyckte att rehabiliteringen skulle gå 

till. Men hos de allra flesta hade arbetsledare och chef en mycket oklar och osyn-

lig roll i rehabiliteringen, enligt informanterna. 

Rehabiliteringens koppling till orsak och symtom  
Denna studie visade att rehabiliteringen för de flesta av informanterna inte hade 

någon koppling till vad som orsakade deras symtom och sjukskrivning. I de två 

fall som till slut fick komma till en rehabiliteringsklinik med specialisering på ’ut-

brändhet’ fanns denna koppling i större utsträckning, och då fick informanterna 

möjlighet att bearbeta sin sjukdom både mentalt och fysiskt, under handledning. 

Övriga sökte sig på egen hand till olika behandlingsalternativ som de hörde talas 

om. Gemensamt var att individen själv sökte och fick behandling, medan arbets-

platsens organisation inte var föremål för någon förändring. Just detta, att indivi-

den själv organiserade sin egen rehabilitering, och också styrde denna själv, var en 

tydlig gemensam linje i denna studie.  

 

”IP9: Då kom jag på att ska man inte göra nån slags rehabutredning och grejer 

med arbetsgivaren så jag började rota i det. Bra karl reder sig själv, så jag rota-

de i det. Så då ringde jag försäkringskassan, och sa att är det inte dags att vi har 

nåt möte. Jaa, sa de. Ja, för jag har pratat med min läkare och hon tycker att jag 

ska arbetsträna, men vadå måste inte arbetsgivare och ni och läkare, måste vi 

inte ha nån träff och reda ut om det är vettigt? För jag själv känner att jag är 

inte mogen för det, sa jag. Jag tror att…det blir inte bra. Jo, det är klart, det 

måste vi. Kan du ringa läkaren, sa jag. Då organiserade jag att hon skulle ringa 

till läkaren. (skratt) Då ringde hon till läkaren, sen ringde hon upp mig och sa 

att inte ska du börja arbetsträna, det tycker inte jag. Då hade hon förklarat för 

läkaren att jag var inte mogen för det. Då grep hon in, handläggaren, jag hade 
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aldrig träffat henne. Jag hade då varit borta sen i slutet på oktober, det här var i 

april. Så min känsla av att det borde hända nåt var fullständigt riktig.”  

Organisering av sjukskrivning  
En betydelsefull faktor för rehabiliteringens utveckling var hur förlängningen av 

sjukskrivningen sköttes. För en del innebar det panik och ett försämrat hälsoläge 

när sjukskrivningen närmade sig sitt slut, medan flera fick hjälp av sin företags-

hälsovård att sköta den kontakten med läkaren. I de fall det inte var någon tvekan 

om att sjukskrivningen kunde fortsätta kunde också arbetet med rehabiliteringen 

fortsätta, medan de som inte vetat hur det skulle bli med sjukskrivningen förlorade 

tid i processen. 

  

”IP2: Jag behövde inte föra min egen process. Och det tror jag är väldigt, väl-

digt väsentligt. För man orkar inte vara den som för sin egen…  

I: Behövde du själv förlänga din sjukskrivning? 

IP2: Nej, utan där gjorde vi så att han (samtalskontakten på företagshälsovår-

den) pratade med läkaren, så jag behövde egentligen nästan aldrig träffa läka-

ren. Vi kom överens om när vi träffades att ja, nu börjar din sjukskrivning vara 

slut, och hur ska vi göra då, och så pratade han med läkaren och så fick jag 

sjukintygen hem. Det var väldigt, väldigt bra.”  

 

Den oplanerade organiseringen gällde alla delar av rehabiliteringen; hur sjuk-

skrivningen sköttes, utarbetande av rehabiliteringsplan, kontakten med arbetsplat-

sen, vilken medicinsk behandling som skulle erbjudas, hur arbetsträningen skulle 

genomföras. 

 

Skillnader mellan kvinnor och män när det gällde uppfattning om orsak till sjuk-
skrivningen 
Intervjuaren ställde inte någon direkt fråga om orsaken till att personen drabbades 

av utmattning. Alla informanter berättade ändå, ganska utförligt, om sin egen för-

klaring till det som hänt. Här skiljde sig kvinnornas berättelser från männens. 

 

Kvinnornas berättelser, när det gällde bakgrunden till utmattningen, handlade om 

dem själva. Antingen kom berättelsen direkt in på symtomen vid det akuta insjuk-

nandet, eller också beskrevs hur kvinnan själv borde agerat istället. Kvinnorna tog 

 17 



in hela livssituationen, det var inte bara arbetets krav som angavs som orsak. Att 

kvinnorna hade krav på sig från andra håll än arbetet var tydligt i kvinnornas be-

rättelser. Flera av kvinnorna skyllde också en del på sig själva. Ingen av kvinnorna 

berättade att de fått någon uppskattning för att de arbetat så mycket, trots att alla 

berättade om en enorm arbetsbörda som hade stegrats under flera år. 

 

Männens berättelser hade större betoning på arbetet. Männen berättade utförligare 

om sitt arbete, och betonade att de haft ett viktigt arbete. Alla tre berättade att de 

också arbetat på nationell nivå. I sättet att berätta om orsaken fanns en tydlig 

koppling till arbetets vikt, och sin egen identifikation med arbetet. Männen talade 

också om sitt engagemang för arbetet, om hur roligt det hade varit i ett inlednings-

skede. Två använde ordet ’honungsfälla’ för att beskriva vad som hände. En belö-

ning gavs, arbetet gav bekräftelse på den egna duktigheten. För att få en större del 

av honungskakan; berömmet, var det då värt att arbeta ännu mer. De berättade om 

att de i åratal arbetat övertid för att hinna med allt som skulle göras.  

 

”I: Så på tre år hade du inte semester? 

IP8: Nej, inte vad man kan säga, semester på papperet – ja men inte så mycket 

semester i realiteten. Sen så kände jag väl inte så mycket av det här…På sätt 

och vis kan man kalla det en honungsfälla, för det var ju också positivt, man 

fick beröm från alla håll och kanter.”  

 

Skillnader mellan kvinnor och män när det gäller känsla av egen skuld 
Några av kvinnorna i den här studien hade upplevelser att känna skuld och skam 

över vad som hänt. Erfarenheten beskrevs som att vad ska folk säga när sjukskriv-

ningen var lång, ”hon vill bara ha lång semester”. Någon betonar att ” jag trodde 

det var fel på mig”. Flera av kvinnorna berättade också att de fått sin självbild 

skadad, och att det var avgörande för rehabiliteringsprocessen att bygga upp själv-

förtroendet igen.  

 

”IP2: För jag menar, i mina ögon hade ju jag en raserad självbild. När man blir 

ignorerad, fråntagen det man tror är rätt och riktigt, blir ifrågasatt, folk går in i 

ens budget utan att diskutera med en, massor med såna där saker, jag kan räkna 
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upp hur mycket som helst. Till slut tror man, även om man inte tänker så, så får 

man en känsla är det mig det är fel på. En väldigt kraftfull känsla, alla mina sy-

stem som jag har byggt upp för att samverka, jag har ju aldrig haft några pro-

blem förut, jag har ju samarbetat med så mycket folk i alla mina tjänster. Jag 

brukar alltid hitta sätt att vara, det brukar inte vara något problem, och ingen-

ting fungerade nu.”  

 

Männen hade en mer rationell förklaring till sjukdomen, i backspegeln konstatera-

des att ”nu vet läkarkåren mer än när jag blev sjuk. Det var läkarna som inte visste 

något om mitt specifika besvär”. Ingen av männen tog upp känslan av skuld eller 

skam över det som hänt, utan såg sina problem mer som en sjukdom.  

 

Skillnader mellan kvinnor och män när det gäller rehabiliteringsåtgärder 
I kvinnornas berättelser om sin rehabilitering fanns den mentala biten med på ett 

självklart sätt. Alla kvinnor utom en hade samtal med en beteendevetare. Den 

kvinna som inte hade dessa samtal hade istället samtal med den sjukskrivande lä-

karen. Samtalen kom ofta in i rehabiliteringen på ett tidigt stadium. Två av kvin-

norna hade också samtal i grupp. Alla berättade hur dessa samtal hjälpte till att 

föra processen framåt, och hur viktigt det var att åter bli lyssnad på.  

 

Männen hade i berättelserna ett större fokus på den fysiska kroppen, både när det 

gällde symtombeskrivning och när de berättade om den rehabilitering de fick. Det 

tog längre tid att få insikten att en samtalskontakt också behövdes för att komma 

vidare. Männen erbjöds inte lika självklart denna form av rehabilitering. 

 

”IP8: Det är så här, när man tittar tillbaka, det är man fokuserar bara på det fy-

siska, bara vi kan få dig hel och frisk i kroppen, så att du kan gå till jobbet, då 

är det klart sen. Sen har det ju kommit fram att det finns ju andra saker.. för 

kroppen gick ganska snabbt att få ordning på, det var inga större problem. Men 

däremot att få intresse för att överhuvudtaget gå upp på morgonen.”  
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Sammanfattande resultat - Kroppen som en integrerad helhet 
Ett sociologiskt perspektiv användes för att förstå innebörden i berättelserna (19). 

Under analysen blev det tydligt att alla individer hade gjort flera tidigare försök att 

klara upp situationen, de hade ”ropat på hjälp”, men på olika vis blivit avvisade 

och inte lyssnade på, av sin arbetsgivare. I denna studie användes Asplunds be-

grepp för detta, asocial responslöshet, för att förstå innebörden i berättelserna 

(25). Asplund menar att om en människa har ”en upplevelse av att bli bemött som 

om man inte fanns”, kan den naturliga sociala responsiviteten vändas till asocial 

responslöshet. Med det menar Asplund att när människor kommunicerar och be-

möts med både positiva och negativa åtbörder på sitt eget beteende fungerar män-

niskan utan att bli sjuk. Men om en individ inte får någon feedback alls på sitt 

eget beteende, startar en process där det affektiva livet förtvinar; människan drab-

bas av utbränning. Detta är enligt Asplund den verkliga orsaken till att människor 

blir utbrända (25). I motsats till Maslach- skolan, som ser utbrändhet som att ”för-

rådet av känslor har tömts”, talar Asplund om att känslorna utvecklas i den sociala 

processen med andra människor, och att känslornas antal är obegränsat. 

 

Om detta perspektiv kombineras med  en syn på kroppen som bärande männi-

skans levda erfarenheter enligt Merleau – Ponty, kommer individen att reagera fy-

siskt på att inte bli sedd och lyssnad på i tex arbetssituationen, och uppleva tvivel 

på mening och tillhörighet (18). Att inte nå fram, att bli avvisad i en svår situation, 

tolkades i denna studie som att individen fick känslan av meningslöshet, av att 

inte tillhöra. Den som på detta sätt fått sin existens kraftigt ifrågasatt, behövde mer 

stöd för att kunna komma tillbaka. 

 

Kroppen svarar både på positiva och negativa stimuli, människor får hjärtklapp-

ning inför både något vi är rädda för, och inför något positivt. Hjärtklappningen i 

sig är ett fysiskt fenomen, och efter Merleau - Ponty erfars och lagras den av krop-

pen som minnen. Människans upplevelse av händelsen innefattar kroppens reak-

tioner, som en integrerad företeelse.  

 

De symtom som framkom i denna studie var stressymtom, med hjärtklappning, 

panikkänslor, sämre minne, sömnproblem och så vidare. Alla informanter berätta-
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de också om kroppsliga symtom som kom när de efter insjuknandet närmade sig 

arbetsplatsen; för någon räckte det med att se arbetsplatsens logotyp på bild för att 

hjärtat skulle börja slå fortare. Kroppen lagrade minnet av ”det onda”.  I analysen 

blev det tydligt hur mycket vi människor skiljde på kropp och själ, i våra tankar. I 

själva verket berättade informanterna i denna studie om det motsatta förhållandet; 

att kroppen var en helhet, att kroppen mindes och att kroppens symtom berättade 

om viktiga företeelser och känslor som skulle kunna hjälpa individen att handla på 

ett annat sätt. När denna kunskap införlivades i kroppen var det också möjligt att 

gå vidare, visade studien. 

Flera perspektiv på rehabilitering 
I denna studie valde jag att använda ett annat perspektiv på kroppen än det fysio-

logiska. I analysen av rehabiliteringsprocessen efter utmattning visade det sig 

fruktbart att kombinera fenomenlogin som ansats med begreppet asocial respons-

löshet. Behandling och rehabilitering skulle få en annan inriktning om det visade 

sig att tolkningen som gjordes i denna studie kunde följas av andra. En samman-

fattning av studiens resultat kan åskådliggöras i nedanstående tabell. Tabellen in-

spirerades av Schumacher mfl som gjorde en liknande tolkning då det gällde re-

habilitering efter en fallskada (26).   

 

Perspektiv Syn på krop-
pen 

Diagnos Tolkning Genus Behandling 
och rehab 

Biomedicinskt 
synsätt 

Fysiologisk Utbränd =  
stressreak-
tion 

Fysisk re-
aktion på 
överbelast-
ning 

Kroppen 
reagerar 
lika för 
kvinnor 
och män 

Hantera stress, 
strategier, om-
organisering av 
arbetsuppgifter.

Kroppens 
fenomenologi 
tolkat med 
Asplund 
 

Erfarenhetsbära-
re i tid och rum 

Utbränd = 
tvivel om 
tillhörighet 
och exi-
stens 

Existentiell 
reaktion på 
asocial 
respons-
löshet 

Kvinnors 
och mäns 
kulturella 
kontext 
olika  

Återskapa goda 
sociala möten i 
nuet 

Troligen skulle fler perspektiv än de här beskrivna kunna användas för att förstå 

utmattning som fenomen. En viktig del i behandling och rehabilitering kan vara 

att ta till sig att fler än ett perspektiv kan vara giltigt och att försöka kombinera 

dessa på olika sätt. De två perspektiv som här föreslås kan bidra till en ökad för-

ståelse av att kroppen har både en fysiologisk funktion och är en bärare av erfa-

renheter och minnen.  

 21 



Diskussion 

Studiens syfte var att beskriva och analysera hur ett antal individer upplevde reha-

bilitering efter utmattning. Resultatet visade att flera perspektiv behövde användas 

för att förstå rehabiliteringsprocessen. Fenomenologin som ansats kombinerades i 

analysen med begreppet asocial responslöshet.  

Lärande i rehabiliteringsprocessen  
Att lärande är en viktig del i rehabiliteringsprocessen styrktes av denna studie. Det är 

dock inte enbart ett ”enkelt” lärande om stress och copingstrategier som är nödvändigt 

för att kunna komma tillbaka till arbetet efter en period av utmattning. Det handlade om 

en mycket specifik insikt, om sig själv och hur individen i sin kropp erfar omvärlden 

(arbetsplatsen) och existerar i världen. Den som inte känner tillit och tvivlar på tillhö-

righeten kommer inte heller att kunna fungera i arbetet. Vägen till insikten och lärandet 

för att åter hitta tilltron och tillhörigheten ser olika ut för kvinnor och män beroende på 

att kvinnor och män existerar i olika kontext och under olika villkor. Att lära sig nya 

strategier betyder olika saker för kvinnor och män, eftersom vi under livet lärt oss olika 

strategier. Kvinnor har lärt sig en anpassningsstrategi som innebär att hon sätter omsor-

gen om andra före omsorgen om sig själv, och hon har ofta också lärt sig en god simul-

tankapacitet. Männen har lärt sig att det är viktigt att vara autonom, och att ha ett bra ar-

bete (11). Troligen behöver kvinnor och män lära olika strategier under rehabilterings-

processen, för att klara att kombinera arbetslivet med resten av livet. 

 

Lärande för arbetsplatsen 
De flesta av informanterna i denna studie har fått bli mycket starka och tydliga för 

att ha möjlighet att genomföra de nya strategier de lärt sig som individer i sin re-

habilitering. De två som fick komma till speciell rehabiliteringsklinik upplevde ett 

bättre stöd av arbetsgivaren. Arbetsplatsernas bristande insikt i hur de ska stödja 

den sjukskrivne kan förklaras av dels rationaliseringar, dels på vårdens uppdelning 

av människan i ”kropp och själ”. Om specialisterna delar människan, hur ska då 

arbetsplatserna ha insikt om att kroppen är en helhet? Informanternas berättelser i 

denna studie antyder att organisationerna inte har tagit intryck av individernas 

”rop på hjälp”, vilket inneburit att arbetsgivaren avvisat arbetstagaren. Enligt teo-
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rin om asocial responslöshet har då arbetstagaren utvecklat en ’utmattning’, där 

hela människan är inkluderad.  

 

Tanken om denna absoluta uppdelning mellan kropp och själ som ett problem 

återfinns också inom pedagogisk forskning, där intellektet sätts högre än prakti-

ken, kroppen. Om undervisningsinnehållet istället ses som kontextualiserat, finns 

möjligheten att integrera kropp och tanke vilket skulle utveckla undervisningen 

(27). Om vi sätter in den tanken i ett rehabiliteringssammanhang innebär det att 

även rehabiliteringen skulle utvecklas om den kontextualiserades. Det betyder att 

rehabilitering ska förstås utifrån dels arbetsplatsens förhållanden och möjligheter 

till utveckling, dels utifrån individens kön och övriga livsvillkor.  

 

Styrning - Balans mellan eget initiativ och stöd från andra 
Det andra temat, styrning, kan ses som ett uttryck för makt över sig själv. I denna 

studie har individen styrt rehabiliteringens riktning, medvetet eller omedvetet. Re-

habiliteringsaktörerna har i dessa fall på ett ibland omedvetet sätt svarat mot dessa 

(o)uttalade önskningar. Individen har då erhållit ett gott socialt möte, vilket bidra-

git till processens framåtskridande. I denna studie har denna process varit omed-

veten, andra forskare har använt livssammanhang på ett medvetet sätt i rehabiliter-

ing med lyckat resultat (28).  

 
Studien visade hur viktigt det var att det fanns en balans mellan viljan att styra 

själv och nödvändigheten av att låta någon annan ta ansvar och ta kommandot för 

att kunna bli frisk. Detta skulle kunna ses som en paradox, men det är en skenbar 

motsägelse. Med perspektiven kroppens fenomenlogi och asocial responslöshet 

kan resultatet ges en ny förståelse. Kroppen är inte enbart en fysiologisk skapelse, 

utan är och bebos av människans levda erfarenheter. Om människan blivit avvisad 

och därmed förlorat sin tillit; mötts av asocial responslöshet, finns denna erfaren-

het i kroppen. För att bygga upp denna tillit igen krävs en möjlighet att lita på 

människor och det avgörande blir hur människan blir bemött i processen på väg 

tillbaka från en sjukskrivning. Att kunna låta någon annan ta kommandot över re-

habiliteringen och samtidigt ha en möjlighet att få styra när behovet finns kan vara 

den förutsättning som behövs för att kunna gå vidare i processen. Detta ger då in-
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dividen goda sociala möten utan att bli avvisad igen, vilket kan bygga upp tilliten 

och därmed andra kroppserfarenheter.  

 

Organisering  
Studien visade att organiseringen av rehabiliteringen var oplanerad i flera delar. 

Ändå har individerna i denna studie kunnat återgå i arbete. Detta kan uppfattas 

som att individerna har fått en möjlighet att mobilisera egna resurser, vid rätt tid-

punkt och på det sätt som passade den enskilde individen. Möjligheten att åter-

skapa goda sociala möten, till en början med hjälp av samtalskontakten eller i 

grupp, visade sig avgörande. Med stöd av samtalskontakten kunde mötet med ar-

betsgivaren bli hanterbart och så småningom utvecklas till att förtroendet återska-

pades.  

 

Kvinnor och män hade olika bilder av orsaken till utmattningen, där också enbart 

männen påtalade att de hade fått beröm för sitt engagemang i arbetet. Männens 

bild av orsaken hade ett mer självklart fokus på arbetet, medan kvinnorna hade en 

tendens att skylla på sig själva. Tillvägagångssätten för att bli frisk måste därför 

bli olika för män och kvinnor. Männen fick sträva efter insikten att även en mind-

re arbetsmängd kunde duga, medan kvinnornas tillvägagångssätt i flera fall fick 

ske etappvis. Först måste känslan av egen skuld bearbetas och ersättas med en in-

sikt att organisatoriska faktorer var orsaken, varefter arbetsnivån kunde sättas rea-

listiskt. 

 

Flera av informanterna hade varit med om stora organisationsförändringar, där de 

upplevt frustration och maktlöshet, vilket ökar risken för utmattning (4). Att pla-

nera rehabilitering efter utmattning som kanske har sin grund i organisationsför-

ändringar kräver då att hänsyn tas till detta. I stor utsträckning är det fortfarande 

individen som genomgår en rehabilitering, och får en ökad insikt och ändrat för-

hållningssätt gentemot dessa förändringar, medan organisationen, arbetsplatsen 

fortsätter att producera nya fall av utmattade människor.  

 
Den skillnad i rehabiliteringsåtgärder mellan män och kvinnor som studien visade, 

var att kvinnorna fick samtalsbehandling, på ett självklart sätt, medan männens 

rehabilitering mer fokuserade den fysiska kroppen. Denna åtskillnad i rehabiliter-
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ingsåtgärder, där kvinnor får hjälp att bearbeta känslor och män får mer konkreta 

åtgärder, har återfunnits i andra studier (10). Om samtalsbehandling inte kombine-

ras med en organisatorisk förändring finns risken att fokus läggs på individen och 

ytterligare förstärker känslan av egen skuld. 

 

Kroppen som en integrerad helhet 
Studien har kunnat bidra till förståelsen av hur bristen på ett socialt sammanhang, 

asocial responslöshet, kunde leda till långvarig sjukskrivning. Därmed kunde även 

rehabiliteringsprocessen göras begriplig. Den svåraste delen av analysen, pa-

radoxen att den ad hoc betonade rehabiliteringen faktiskt kanske har bidragit till 

att rehabiliteringen lyckades, fick här en möjlig tolkning. Modellen där hänsyn tas 

till flera sätt att betrakta kroppen ser jag som ett fruktbart sätt att förstå varför des-

sa individer lyckades med sin rehabilitering. Att rehabilitera kroppen som dels en 

fysiologisk kropp och dels som en erfarenhetsbärare blir då viktigt.  

 

Flera forskare använder liknande begrepp som viktiga komponenter i hälsoforsk-

ning. Meningsfullhet, delaktighet, engagemang är några vanligt förekommande 

(29). Intressant är att även Antonosky lägger i begreppet KASAM känslan av Till-

lit, ”i vilken utsträckning man har en känsla av tillit till …begriplighet, hanterbar-

het och meningsfullhet” (29). Även i sin tidigaste version av KASAM använde 

Antonovsky formuleringen med känsla av tillit.  

 

I denna studie vill jag koppla denna existens eller mening till boningen för exi-

stensen, det vill säga kroppen, som oupplösligt sammanhållna. Det finns inte nå-

gon kropp och själ att behandla på olika sätt, människan är sin kropp. Däremot 

finns idag ett tomrum mellan vårdens olika delar, mellan medicinsk behandling 

och den psykologiska.  

 

I studien har jag försökt belysa dessa individers erfarenheter av sin rehabilitering, 

sedd i ett existentiellt ljus, just för att människan har förmågan att fundera över sin 

existens. Att människan är sin kropp har betydelse för hur rehabilitering kan orga-

niseras. Jag har också försökt bidra till hur vi ska kunna överbrygga dualismen 

kropp och själ för att på så sätt utveckla och förändra tankesättet bakom  rehabili-

tering. Individen måste få stöd i att både träna sin kropp mot mer stresstålighet 
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(hitta strategier och avspänning) och få hjälp att hitta tillit igen samtidigt som or-

ganisationen också ges möjlighet till lärande. 

 

Följden av detta sätt att se på utmattning blir att det blir oetiskt att enbart ge indi-

viduell behandling, utan att ta hänsyn till hur omgivningen ser ut. I värsta fall kan 

den individuella behandlingen stärka känslan av att ” det är mig det är fel på”, om 

inte organisationen samtidigt ’behandlas’.  

 

Metoddiskussion  
Bedömningen är att den valda datainsamlingsformen, med kvalitativa och reflexi-

va intervjuer, gav bra förutsättningar för informanterna att delge sina berättelser. 

Alla intervjuer präglades av såväl öppenhet som omedelbarhet, vilket är ett krav 

inom den valda ansatsen. Den kunskap som förmedlades hade inte kunnat samlas 

in genom exempelvis en enkätstudie. Strategin med förtroende var lämplig för att 

få till stånd reflexiva intervjuer. 

 

Samtliga intervjuer transkriberades av intervjuaren direkt efter intervjutillfället. 

Efter utskriften lyssnades bandet igenom för kontroll av texten. Ljudkvaliteten var 

god, och risken för felskrivning får anses liten med detta förfaringssätt (17,20).   

 

Fortsatt forskning 
Studiens resultat genererar många frågor. Eftersom orsaken till utmattning / ut-

bränning inte kan anses fullständigt klarlagd, kan heller inte rehabiliteringen följa 

en given ”metod”. Efter denna studies resultat måste rehabiliteringen innehålla ett 

steg som innebär ett lärande, både för individ och organisation. Innan vissa insik-

ter nås kan individen inte gå vidare till nästa steg och komma tillbaka till arbetet, 

då med nya strategier som gör det möjligt att klara arbetet.  

 

Efter att ha granskat innebörden i dessa informanters upplevelse av sin rehabiliter-

ing kan det nu vara möjligt att gå vidare och söka orsaker och utbredning av hur 

rehabilitering har genomförts i större omfattning. Denna studie har givit som re-

sultat tre teman som kan vara viktiga att använda; lärande, styrning och organise-
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ring. Det skulle vara möjligt att använda dessa teman som grund för konstruktio-

nen för att göra en större kvantitativ undersökning. 

 

Det vore också intressant att följa upp denna studie med andra, som undersöker 

till exempel förhållandet mellan strukturerade rehabiliteringsplaner och återgång 

till arbete. Att studera i vilka fall som ändringar av arbetsplatsen i tidiga skeden av 

utmattning har gjorts, och vilken effekt detta fått på eventuella återfall vore också 

ett intressant område. Att fånga rehabiliteringsaktörers insikt i variationen mellan 

individers olika rehabiliteringsprocesser vore också en angelägen uppgift. Att an-

vända genusperspektivet vid studier av rehabiliteringsprocesser är troligen en för-

utsättning för en förståelse av rehabiliteringens utfall. 
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