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Abstract 
Arbetsrelaterad stress som leder till psykisk ohälsa och utmattningssyndrom är 
ett samhällsproblem i dag. Syftet med studien var att finna faktorer som har 
bidragit till återgången i arbete för fem kvinnor som drabbats av 
utmattningssymtom. Kriterierna för urvalet var att kvinnorna hade haft 
självskattade utmattningssymtom, var anställda inom Vilhelmina Kommun, 
och hade kommit tillbaka till arbetet. Kvinnorna intervjuades med 
utgångspunkt från områdena sociala-, privata- och organisatoriska 
framgångsfaktorer. Det framgick att inom området för sociala faktorer var det 
olika former av samtal som hade haft stor betydelse för tillbakagången. Inom 
området för privata faktorer gällde det hjälpen till beteende- och 
livsstilsförändringar, och i området för organisatoriska faktorer framgick att det 
var betydelsefullt med en god kontakt med arbetsledare och arbetskamrater 
samt möjlighet till arbete utifrån de egna förutsättningarna. Slutsatsen är att 
satsningar inom dessa områden kan hjälpa individer med utmattningssymtom 
tillbaka till arbete samt förebygga att friska anställda drabbas av tillståndet. 
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Bakgrund 
Maggie Miller (i Abrahamsson et al., 2003), filosofie licensiat, medicine doktor och 

författare, menar att vi är inne i ett paradigmskifte vad gäller begreppet sjukdom. Hon 

skriver att enligt tidigare synsätt så hade sjukdomar med kroppen att göra och själens 

problem behandlades av psykiatrin och rörde inte arbetslivet i samma utsträckning som 

det gör idag. Enligt det nya paradigmet handlar sjukdom om individens helhetstillstånd 

och inkluderar därmed även det sociala sammanhanget. Hon beskriver paradigmskiftet 

som en process där problem uppstår när vissa delar av samhället följer det nya 

paradigmet medan andra delar har synsätt och värderingar kvar i det gamla.  

 

Psykisk ohälsa är en stor bidragande orsak till långtidssjukskrivningar i Sverige idag. I 

december 2005 var ca 212 000 män och kvinnor sjukskrivna i Sverige 

(Försäkringskassan, 2006). Av dem tillhörde ca 12 %, dvs. ca 25 000 personer gruppen 

”anpassningsstörningar och reaktion på svår stress” och gruppen ”problem som har 

samband med svårigheter att kontrollera livssituationen”, dvs. den grupp 

utmattningssyndrom tillhör (personlig kommunikation, telefonsamtal med O. Rylander, 

Försäkringskassan, 2006-05-31, kl. 16.00-16.10). Av dessa personer var 76 % kvinnor. 

Socialstyrelsen (2003) har utfört en kartläggning av litteraturen inom området för 

utmattningssyndrom för att få fram preliminära slutsatser angående bland annat 

diagnostik, behandling och rehabilitering. Där framkommer att psykisk ohälsa ofta är 

relaterad till arbete och då främst yrken med mycket kontakt och ansvar för andra 

människor. Arbetsrelaterad stress som leder till psykisk ohälsa är med andra ord ett 

samhällsproblem i dag. Socialstyrelsen vill undvika ordet ”utbränd” som är en direkt 

översättning av det amerikanska ordet ”burnout” och kan ge fel associationer på 

svenska. De rekommenderar användningen av termen utmattningssyndrom vid 

arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Vid sjukskrivning för stressrelaterad psykisk ohälsa, dvs. 

utmattningssyndrom, talar diagnosen inte om ifall den långvariga stressen eller psykiska 

ohälsan är relaterad till arbete eller till andra situationer. Utmattningssyndrom har fått 

stor massmedial uppmärksamhet under senare år vilket gör att den kan ses som en 

modediagnos och en riskfaktor vid diagnostisering. Läkardiagnostisering av 

sjukdomstillstånd som ligger i tiden kan medföra svårigheter då det finns risk för 

exempelvis överdiagnostisering och förbiseende av andra sjukdomstillstånd (a.a.). 

Dessutom kan diagnostiseringen av patienter med dessa symtom vara problemfylld då 
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kunskaperna till stor del fortfarande är bristfälliga inom området (Perski, 2004a). För att 

underlätta diagnostiseringen av utmattningssyndrom har Socialstyrelsen (2003) arbetat 

fram ett förslag till diagnostiska kriterier (Bilaga 1). Vid utmattningssyndrom där 

depressiva- eller ångestsymtom finns med i bilden rekommenderar de en 

tilläggsspecificering av detta. Vid fall där diagnoskriterierna för andra psykiatriska 

sjukdomar som dystymi, egentlig depression eller generaliserat ångestsymtom, har 

uppfyllts och utvecklats i samband med arbetsrelaterad psykisk ohälsa, rekommenderar 

de att utmattningssyndrom anges som tilläggsdiagnos. Även termen 

utmattningsdepression kan användas vid dessa tillfällen.  

 

Tidigare forskning inom området berör i huvudsak studier på förebyggande åtgärder av 

arbetsrelaterad stress. Bosse Angelöw, docent i socialpsykolog vid Institutionen för 

samhällsvetenskap vid Växjö universitet, har kommit fram till att företag har stora 

möjligheter att minska sjukfrånvaron genom att implementera vissa beprövade strategier 

i sin verksamhet (i Jenner & Svensson, 2003).  De strategier han syftar på är av 

organisatorisk-, individuell- och gruppkaraktär och utgår ifrån en kartläggning av 200 

arbetsplatser som har satsat på aktivt hälsoarbete. Aleksander Perski, leg psykolog vid 

Stressmottagningen vid Institutet för psykosocial medicin och Karolinska institutet, 

skriver om rehabilitering av individer med stressjukdomar och menar att detta kräver 

multidisciplinära insatser (Perski, 2004a). Han talar om rehabiliteringens tre faser, där 

första fasen handlar om tillfredställande av de grundläggande behoven som sömn, mat 

och socialt stöd. Andra fasen handlar om återskapande av individens resurser och tredje 

fasen om arbetslivsinriktad rehabilitering där även hjälp till arbetsplats och utformning 

av optimal arbetssituation ingår. Perski (2004b) har kommit fram till att passivitet i 

sjukskrivningen inte ger någon effekt för långtidssjukskrivna individer med 

stressymtom, utan att de bör erbjudas systematisk behandling och rehabilitering för att 

minska de stressrelaterade symtomen. Kristina Orth-Gomér, professor i 

samhällsmedicin och chef för avdelningen för preventiv medicin vid Karolinska 

Institutet, har studerat stressen ur ett livsperspektiv, och anser att vi behöver lära oss 

mer om faktorer utanför arbetslivet, som kan påverka individens hälsa och 

välbefinnande (i Theorell, 2003). Hon menar att kvinnors multipla roller, inom 

exempelvis hem och arbete, leder till ökade stressupplevelser med både fysiologiska och 

biologiska stressymtom. I projektet Kvinnor och Kranskärlssjukdom undersökte hon 

arbets- och familjerelaterad stress bland kvinnor med kranskärlssjukdom. Hon har bland 
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annat kommit fram till att kombinationen av stressupplevelse från både hem och arbete 

genom samverkan höjer digniteten på de skadliga effekterna för dessa kvinnor. Hon 

framhäver även frågor om rehabilitering och prevention och belyser olika perspektiv på 

behovet av socialt stöd och sociala nätverk. Gunilla Brattberg är docent i hälso- och 

sjukvårdsforskning vid Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap vid Uppsala 

universitet och arbetar som ledare för projektet Värkstaden med rehabilitering av 

smärtpatienter och människor med utmattningssyndrom. Hon framhäver möjligheterna 

till återvinning av människor och menar att det saknas satsningar på individer som av 

olika anledningar inte kan rehabiliteras tillbaka till lönearbete (i Jönsson & Löfgren, 

2005). Hon anser att det går att återvinna dessa individer till liv och arbetsliv bland 

annat genom att ge dem insikt i bakomliggande problem och kunskap och möjlighet att 

lösa dem. Fortfarande finns det utrymme och behov för betydligt mycket mer forskning 

om rehabilitering och utmattningssyndrom (Jenner & Svensson, 2003), vilket är 

anledningen till att jag valt att inrikta studien till detta område. 

 

Vilhelmina Kommun 

Vilhelmina Kommun har ca 1000 anställda. Statistik från april 2006 visar att av dessa 

var 102 personer sjukskrivna i mer än 60 dagar och 89 av dessa var kvinnor, vilket 

motsvarar 87 % (Personlig kommunikation, telefonsamtal med L. Hermansson, 

Vilhelmina Kommun, 29 maj, 2006, kl. 13.15-13.30). Av det totala antalet sjukskrivna 

var det 28 personer som hade utmattningsrelaterade symtom eller annan stressrelaterad 

psykisk sjukdom uttryckt i sin läkardiagnos. Uppgifter finns inte om hur många av 

dessa som var män respektive kvinnor. Att beakta är även tänkbarheten att det finns 

personer bland de sjukskrivna med utmattningssymtom som dolts av andra psykiska 

eller somatiska sjukdomar. Utifrån detta efterfrågade kommunens rehabiliteringsgrupp 

en studie på personer som drabbats av utmattningssymtom (med eller utan depression) 

och kommit tillbaka till arbete inom Vilhelmina Kommun. Jag har utfört studien på 

uppdrag av Vilhelmina Kommuns rehabiliteringsgrupp men har arbetat självständigt 

och strävat efter att undvika påverkan och styrning. Målsättningen med denna rapport är 

att den ska ge arbetsledare och medarbetare kunskap och insikt i strategier och 

främjande metoder för att hjälpa personer med utmattningssymtom tillbaka till arbete. 

Förhoppningen är också att friska personer kan lära av intervjupersonernas erfarenheter 

och därmed undvika att drabbas av utmattningstillstånd.  
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Inom Vilhelmina kommun har arbetsledaren ansvaret för den anställdes rehabilitering 

genom att uppmärksamma kort- och långtidssjukskrivningar samt att upprätthålla 

kontakten med den sjukskrivne (a.a.). Arbetsledaren ansvarar även för uppföljning och 

utförande av rehabiliteringsutredning och -plan, senast när den anställde har varit sjuk i 

tre veckor eller vid sex tillfällen under en 12-månadersperiod. Det övergripande 

ansvaret för rehabiliteringen har personalenheten som i sin tur rapporterar till 

Kommunstyrelsen/arbetsutskottet. 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att finna faktorer som varit av betydelse för återgången i 

arbete för kvinnor med självskattade utmattningssymtom, anställda inom Vilhelmina 

Kommun. 

 

Vilka framgångsfaktorer har varit av betydelse inom  

sociala, privata och organisatoriska områden? 

 

Definitioner 

I rapporten har jag har valt att använda mig av termerna utmattningssymtom eller 

utmattningstillstånd i de fall där individen haft självskattade symtom som kan liknas vid 

de förslag på diagnoskriterier för utmattningssyndrom som Socialstyrelsen (2003) 

framlagt. Därmed innefattar de begrepp jag använt mig av såväl utmattningssyndrom 

utan depression, som utmatningssyndrom som tilläggsdiagnos till annan psykisk 

sjukdom, som exempelvis egentlig depression, dystymi eller generaliserat 

ångestsymtom.  

 

Jag har valt att använda mig av ordet arbetsledare som enhetligt begrepp för chef, 

områdeschef och platschef. Alla orden har förekommit i intervjuerna men betydelsen är 

densamma, dvs. närmast överordnade med ansvaret för rehabiliteringen. 
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Metod 

Urval 

De urvalskriterier jag hade var att intervjupersonerna skulle vara kvinnor och ha varit 

sjukskrivna och haft självskattade utmattningssymtom. De skulle även vara anställda av 

Vilhelmina Kommun och ha återkommit i arbete.  

 

Intervjupersoner eftersöktes med hjälp av snöbollseffekten, vilket innebar att jag utifrån 

personer i min omgivning sökte kontakter med personer som stämde med de 

urvalskriterier jag nämnt ovan. På detta sätt fick jag tag i sex personer som passade 

mina kriterier och dessa var även villiga att ställa upp på intervju. En person avstod 

dock i sent skede på grund av nära anhörigs sjukdom. Jag fick även en lista av mina 

kontaktpersoner på kommunkontoret över namn på arbetsledare med sjukskrivna 

medarbetare som jag kunde kontakta om jag inte skulle finna tillräckligt många 

intervjupersoner själv. För att distansera mig och minska risken för påverkan och 

styrning valde jag att inte använda mig av denna lista. 

 

Intervjupersonerna 

För att undvika att den beskrivande informationen av intervjupersonerna ska kunna 

härleda till deras rätta identitet har jag valt att ge en övergripande presentation. Tre av 

kvinnorna var i åldersgruppen 50 år och äldre, en kvinna var i åldersgruppen 30-40 år 

och en kvinna i åldersgruppen 30 år och yngre. Fyra av dem var gifta/sambo och en var 

ogift/icke sambo. Två av kvinnorna har varit sjukskrivna i mindre än sex månader och 

tre av dem har varit sjukskrivna under längre tid än två år. Alla fem har svensk 

nationalitet och de skiljer sig i fråga om sysselsättningsgrad, anställningsform och 

tjänstegrad. De arbetar inom olika verksamhetsområden inom Vilhelmina Kommun. 

 

Flera av de fem intervjupersonerna hade haft depressiva symtom i kombination med 

utmattningssymtomen. De flesta, men inte alla, av intervjupersonerna hade fått 

diagnosen fastställd av läkare men pga. svårigheter med att fastställa egentlig 

sjukdomsorsak (Perski, 2004a; Socialstyrelsen, 2003) så har jag frångått läkardiagnos 

och begränsat mig till kvinnornas självskattade symtom. 
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Informationsinsamling 

Jag har använt mig av en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt synsätt vid utförandet 

av denna studie. Jag valde detta eftersom mitt intresse låg i att få en djupare kunskap om 

ett fåtal individers erfarenheter och tolka detta utifrån deras verklighet (Olsson & 

Sörensen, 2001).  

 

Jag utförde fem intervjuer med kvinnor anställda inom Vilhelmina Kommun som varit 

sjukskrivna med självskattade utmattningssymtom och som kommit åter i arbete. Jag 

använde mig av analytisk induktion där teoretiseringen kom efter 

informationsinsamlingen för att jag ville undvika att påverka mina intervjupersoner 

under intervjuerna (Hartman, 1998). Intervjuerna utgick ifrån intervjupersonernas egna 

berättelser och åsikter om vad som påverkat dem positivt vid tillbakagången i arbete, 

men hade även en mall (Bilaga 2) till stöd med de intervjuteman som jag ville beröra, 

dvs. framgångsfaktorer inom privata, organisatoriska och sociala områden. 

Intervjutemana kom jag fram till genom att utgå ifrån egen kunskap och egna 

erfarenheter om inom vilka områden individen kan finna framgångsfaktorer. Jag 

lämnade även mallen öppen för möjligheter till andra områden som kunde ha betydelse 

för intervjupersonernas tillbakagång. Med hjälp av intervjutemana fick jag hjälp att 

hålla intervjuerna till avsiktligt område utan att använda mig av fasta förutbestämda 

frågeställningar. Jag eftersträvade ett öppet intervjuklimat men var mån om att behålla 

fokus på ämnet. Inför alla fem intervjuer tillfrågades intervjupersonerna var de föredrog 

att bli intervjuade och i samtliga fall genomfördes det enligt deras önskan. I tre av fallen 

utförde jag intervjuerna hemma hos intervjupersonerna, en intervju utfördes på 

intervjupersonens arbete och en i mitt eget hem. Intervjuerna var mellan en och två 

timmar långa. Jag dokumenterade intervjuerna genom att föra anteckningar. Dessutom 

utförde jag bandupptagning som komplement till anteckningarna i den mån 

intervjupersonerna godkände. I fyra av fallen använde jag mig av bandspelare, i ett av 

dem blev inspelningen delvis misslyckad vilket gjorde att jag inte kunde lyssna av delar 

av intervjun. Vid en intervju undanbad intervjupersonen att jag använde bandspelare. 

Efter varje intervju sammanställde jag mina anteckningar. Därefter lyssnade jag igenom 

bandinspelningen och kompletterade anteckningarna med ljudupptagningen. 
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Etiska aspekter 

För mig har det känts viktigt att jag har kunnat garantera intervjupersonernas fulla 

anonymitet och att ingen ska kunna härleda uttalanden, eller andra uppgifter lämnade av 

intervjupersonerna, till deras egentliga identitet. Den etiska aspekten av 

informationskravet (Olsson & Sörensen, 2001), har jag försökt att uppfylla genom att 

informera på ett tydligt och begripligt sätt för intervjupersonerna om studiens syfte och 

att deras medverkan är frivillig.  

 

Analys 

Vid analysen av intervjusammanställningarna använde jag mig av Graneheim och 

Lundmans (2004) analysmetod. Den går ut på att finna bärande meningsenheter som 

kategoriseras i teman och underteman för att därefter komma fram till en slutsats. När 

jag gjorde analysen sökte jag de bärande meningsenheterna utifrån rapportens syfte. De 

teman och underteman jag kom fram till är desamma som de rubriker och underrubriker 

jag använt mig av i resultatdelen och de slutsatser jag kom fram till motsvarar de 

rubriceringar jag gjort i diskussionsdelen. Vid analysen av det insamlade materialet 

följde jag även Thomssons (2002) rekommendation om lodrät och vågrät analys vid 

flera intervjuutskrifter. Det innebar att jag började med att göra lodräta analyser av varje 

intervju för att få en helhetsbild av varje enskild intervju. Jag plockade ut de 

meningsbärande enheterna ur varje intervju och gjorde därefter en vågrät analys där alla 

intervjuernas meningsbärande enheter jämfördes för att hitta gemensamma kategorier.  

 

Metoddiskussion 

Eftersom Vilhelmina är en mindre kommun och verksamhetens storlek på ca 1000 

anställda kan innebära ökad risk för att intervjupersonernas identitet ska kunna spåras, 

har jag varit noga med att avkoda intervjupersonerna och den information de har lämnat. 

Jag har även tagit i beaktande att det funnits en risk för att forskningseffekt uppstått då 

jag utfört studien på uppdrag av intervjupersonernas arbetsgivare. Till försvar tror jag 

dock att dessa effekter är obetydliga då studien fokuserar på subjektiva upplevelser av 

vad som är positiva faktorer vid återgången till arbete. Intervjupersonerna har samtalat 

öppet under intervjuerna och vissa har menat att anonymiteten inte känts viktig för dem. 

Risken för forskningseffekt hade enligt min mening varit mer påtaglig om det gällde de 
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negativa faktorerna vid arbetsåtergången och intervjupersonerna av den anledningen 

inte känt sig bekväma att prata öppet inför arbetsgivarens representant. 

 

När det gäller val av metod för urval, menar Hartman (1998) att det finns nackdelar med 

snöbollsurvalsmetoden då den ökar risken för att tillfrågade individer rekommenderar 

personer som är lika dem själva och därför ger ett alltför homogent urval. Samtliga 

personer jag intervjuade är kvinnor och de har lika drag i sina personliga egenskaper (se 

avsnittet Bakgrundsbeskrivning av intervjupersonerna). Jag finner det mer sannolikt att 

likheterna intervjupersonerna emellan beror på att de alla drabbats av 

utmattningssymtom, snarare än att det beror på urvalsmetod. Anledningen till det är att 

jag erhållit rekommendationer om intervjupersonerna via ett flertal olika individer som i 

sin tur sinsemellan inte har någon samhörighet.   

 

Vid en av intervjuerna blev ljudupptagningen delvis misslyckad vilket gjorde att jag inte 

kunde komplettera anteckningarna med hela inspelningen av intervjun. Trots att jag 

baserat dokumentationen av intervjuerna på anteckningar och endast använt 

bandspelaren som komplement, och större delen av den misslyckade ljudupptagningen 

lyckades, finns givetvis möjligheten att jag därmed missat väsentlig information. 

Detsamma kan därmed även gälla den intervju där bandspelaren helt undanbads av 

intervjupersonen. 

 

De oklarheter som kan uppstå vid diagnostisering av utmattningssyndrom har gjort att 

jag valt att frångå kravet på läkardiagnostisering vid urvalet av intervjupersonerna och 

istället utgått ifrån intervjupersonernas självskattade symtom. Kritiskt sett kan det 

betyda att intervjupersonerna själva anser att de har haft diagnosen utmattningssyndrom 

trots att en läkare skulle ha bedömt att så var inte var fallet. Även det motsatta kan råda 

dvs. att de har erhållit diagnosen utmattningssyndrom från en läkare, trots att de skulle 

ha haft annan psykiatrisk sjukdomsdiagnos orsakad av arbetsrelaterad stress, med 

utmattningssyndrom som tilläggsdiagnos. Då det gäller intervjupersonerna vet jag för 

lite om bakomliggande faktorer för att med säkerhet veta om deras utmattningssymtom 

utlösts enbart av arbetsrelaterad stress. Möjligheten finns att det kan röra sig om 

förträngda obearbetade problem, eller på annat sätt destruktivt livsmönster som 

individen själv är omedveten om (Jönsson & Löfgren, 2005). I många av sådana fall 

läggs skulden för sjukskrivningen på arbetsplatsen då det ofta är där den utlösande 
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faktorn sker, trots att den inte är den enda orsaken till sammanbrottet. Även i detta fall 

har jag utgått ifrån intervjupersonernas upplevelse av hur det, vilket därmed utgör 

verkligheten i denne studie. Detta resonemang skulle då kunna leda till att studiens 

validitet kan ifrågasättas, dvs. om jag verkligen har mätt det jag avsett att mäta. Jag vill 

dock hävda att studien har hög validitet av den anledning att det är individens 

självskattade symtom som är de definierade kriterierna för urvalet. Då det gäller frågan 

om utmattningssymtomen enbart är arbetsrelaterade eller ej, anser jag att det är en 

bedömning som till och med är svår för individen själv att avgöra. Jag utgår dock från 

intervjupersonernas berättelse vilket klargör att arbetsrelaterad stress har haft 

bidragande effekt till insjuknande. Utifrån detta resonemang anser jag att studien har 

validitet.  

 

Resultat  
Resultatet inleds med en beskrivning av intervjupersonerna i syfte att ge en uppfattning 

om deras bakomliggande situation. Därefter följer resultatets delar som är rubricerade 

utifrån de teman och underteman jag kom fram till vid analysen av intervjumaterialet. 

Detta beskrivs mer utförligt i avsnittet Analys.  

 

Bakgrundsbeskrivning av intervjupersonerna 

Intervjupersonernas egna beskrivningar av sig själva innan sjukdomen visar på många 

gemensamma drag. Det framgår att alla fem kvinnorna såg sig som ambitiösa och starka 

individer som klarade det mesta. De tog sig för saker och tyckte om att arbeta och 

prestera bra resultat. En intervjuperson sa: ”bad de mig att gå en mil så gick jag två 

mil”. En annan intervjuperson förklarade att hon ville att allt skulle bli färdig på en 

gång, gick det för sakta för någon annan att utföra uppgiften så gjorde hon den själv. De 

har även sett sig som personer som brytt sig om andra människor, ordnat och månat om 

deras välmående. Gemensamt för dem är även att de förklarade att de härdade ut för 

länge för att de trodde att de klarade allt. Flera av intervjupersonerna berättar även att 

sjukdomen är förenad med en skamkänsla som kommer av att inte orka och att inte 

klara av allt det som de trodde sig klara av. ”Jag har ju alltid varit så stark och klarat 

allting själv!”  

 



 11

När det gäller arbetet beskriver en intervjuperson sin arbetssituation innan 

sjukskrivningen som ”vansinnig”. Andra intervjupersoner berättar att de inte har 

möjlighet att ta förmiddagsrast, ibland inte heller eftermiddagsrast, eller att de undvek 

att dricka på morgonen för de visste att de inte skulle ha tid att gå på toaletten under 

arbetstid. Det framgår även att det är sådant tempo på arbetet att det krävs att alla som är 

där klarar av att ge 100 %, och att man inte hinner fundera på hur de andra mår.  

 

Alla intervjupersonerna uppger att de hade sömnproblem och kände sig trötta och 

utmattade. Flera upplevde att de hade minnesproblem, depression, självmordstankar, 

blev osociala, fick högt blodtryck, hjärtklappning, lynnighet och irritation. Andra 

symtom som framkom var panikångest, magsår, tunnelseende, darrningar inunder 

huden, ljus- och ljudkänslighet, så svaga ben att hon inte kunde gå, koncentrations- och 

perceptionssvårigheter. 

 

Arbete och organisation 

Arbetsledaren 

I intervjuerna framkommer flera uttalanden om att den goda kontakten med 

arbetsledaren och dennes stöd, har varit till hjälp vid tillbakagången i arbete. En av 

intervjupersonerna berättar att det var hennes arbetsledare som fick henne att inse att 

hon behövde göra något åt den situation hon befann sig i. Hon förklarar att det kändes 

som om arbetsledaren ”drog ur proppen” och gav henne en bekräftelse på att det var 

legitimt att stanna hemma från jobbet och vila. Andra betydelsefulla handlingar från 

arbetsledarens sida som har kommit fram under intervjuerna har varit telefonkontakt 

under sjukskrivningen samt visad uppskattning genom uppvaktning med blommor på 

högtidsdagar. Det har även framgått att känslan av att arbetsledaren haft kunskap om 

arbetsrelaterad stress och på ett äkta sätt visat att denne har brytt sig om 

intervjupersonerna, har varit en hjälp tillbaka. En intervjuperson berättar att 

arbetsledaren visade sitt stöd genom att delta med henne i anordnade träffar på 

psykmottagningen. Intervjuerna innehåller även berättelser om den positiva känslan då 

arbetsledaren visat förståelse och varit mån om att intervjupersonen i fråga inte ska 

återgå i arbete för tidigt, eller på annat sätt överanstränga sig, i mån om att läkningen 

ska få ta sin tid. ”Då uppmanade hon mig till att ta det lugnt ’vi vill inte ha dig sjuk 
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igen’. Då tänkte jag, oj, dom bryr sig verkligen!” En av kvinnorna berättar att hennes 

personroll i arbetsgruppen var sådan att hon alltid ställde upp och alltid var tillgänglig 

och fixade för alla. Vid tiden för återgången till arbetet ville hon därför inte tillbaka till 

den gamla personalgruppen. För att få möjlighet att bryta inarbetade mönstret och 

förväntningar fick hon därför byta arbetsgrupp, vilket intervjupersonen uppger bidrog 

till att arbetsåtergången gick så bra. 

 

Arbetsledarens visade hänsyn har också framhävts som en bidragande hjälp i återgången 

till arbete. Det gäller främst hänsynen till intervjupersonernas behov av vila och att bli 

lämnad ifred under vissa perioder. Det framkommer att rehabiliteringsutredningar och  

-planer har blivit åsidosatta i ett par av fallen, vilket för den ena intervjupersonen 

upplevdes som mycket positivt då hon kände att arbetsledaren lyssnade och 

respekterade henne eftersom hon inte klarade av att delta vid möten. I det andra fallet 

menar intervjupersonen att det inte hade någon större betydelse för henne då hon var 

sjuk, men att hon nu i efterhand kan tycka att det känns negativt att inga utredningar 

eller planer upprättades och att arbetsledaren faktiskt har brustit i sitt ansvar. En av 

intervjupersonerna berättar att hon blev hjälpt av arbetsledarens lyhördhet och 

kommunens och Försäkringskassans agerande vid tillbakagången. Hon fick möjlighet 

att börja arbeta 8 timmar/vecka eftersom hon kände att hon inte klarade 25 % direkt. 

”Man är ju inte hemma för att men är lat!”, säger hon och berättar att hon uppskattar att 

hon även fick välja vilka dagar hon skulle arbeta. En kvinna berättar att hon har haft en 

bra rehabilitering och tillskriver sin egen personlighet stor anledning till att hon 

behandlats så bra. Hon berättar att hennes tillbakagång underlättats av att det ordnats 

särskilda arbetsuppgifter åt henne som hon mår bra av att utföra. Hon kan även se att 

arbetsledaren har lärt av hennes fall då de har förenklat för hennes ersättare genom att 

fördela arbetsuppgifterna på flera personer. ”Man kanske inte har varit sjuk förgäves!”, 

avslutar hon. 

 

Under intervjuerna kommer det även fram saker som intervjupersonerna hade önskat att 

det hanterats på annat sätt. En kvinna berättar att hon känner sin arbetsledare och vet att 

denne menar väl men att det finns tillfällen då denne fäller mindre väl avvägda 

kommentarer. Hon berättar att hon hade önskat frågor som: Hur går det? Hur är det 

egentligen? Då måste vi göra någonting åt det! Istället fick hon en klapp på axeln med 

kommentaren: ”Du ser ju ut att må bra idag!”. Hon förklarar att detta förstärker känslan 
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av att vara är en belastning. Det framkommer även åsikter om arbetsmiljön, att den är 

mer krävande idag än vad den var tidigare och att arbetsledarna därför bör bli bättre på 

att larma när de ser att de har för mycket på jobbet. En kvinna förklarar att arbetsledaren 

måste vara mer uppmärksam eftersom de som befinner sig mitt upp i en vansinnig 

arbetssituation inte själva är medvetna om riskerna. En intervjuperson menar att hon är 

stympad för livet och anser att hon har fått betala ett alldeles för högt pris. Hon önskar 

därför för andras skull, fler åtgärder i förebyggande syfte, så att utmattningssymtomen 

aldrig behöver uppstå. Själv tror hon att hon hade blivit hjälpt av att få möjligheten att 

jobba med lättsammare arbetsuppgifter innan det gick för långt och hon blev sjuk. Det 

framgår även av intervjuerna att vissa av intervjupersonerna önskat mer bekräftelse och 

belöning för det arbete de utfört. ”Man är ju inte utbränd för att man inte gjort nåt!”, 

säger en av kvinnorna och tillägger att det främst är de personer som har talets gåva och 

är snabba med att tala om vad de har utfört som får lön för mödan. Hon säger också att 

långtidssjukskrivna borde få löneförhöjning vid tillbakagång i arbete med motiveringen 

att det är en prestation. Hennes historia är att hon istället fick höra att hon inte fick något 

extra, eftersom hon var sjuk vid den individuella lönesättningen. Hon menar att 

arbetsledaren säger att denne vet vad alla är värda vid den individuella lönesättningen, 

men att så inte är fallet. 

 

Arbetskamraterna 

De flesta av intervjupersonerna upplevde att de fått bra stöd från arbetskamraterna och 

att det har hjälp dem att komma tillbaka till arbete. Det framgår även att vissa faser av 

sjukskrivningstiden bidragit till att de inte har velat ha kontakt med arbetsplatsen eller 

arbetskamraterna men att dessa trots allt har funnits kvar och förstått. En av kvinnorna 

menar att det har varit den främsta bidragande faktorn till att hon klarat av att komma 

tillbaka till arbetet. Handlingar av arbetskamraterna som har värdesatts av 

intervjupersonerna är bland annat att de har ringt och hållit kontakten under 

sjukskrivningen och i något fall bjudit in till de fester de har haft. Även att 

arbetskamraterna visar att de bryr sig och månar om att ta det försiktigt och inte 

överanstränga sig, upplevs positivt av flera intervjupersoner. En kvinna menar dock att 

hon känner att hon har arbetskamraternas stöd men förklarar att de arbetar under press 

hela tiden ”och det gäller att den som är där kan ge 100 % ”. Hon säger att hon inte vill 

att arbetskamraterna ska lida för att hon har kommit tillbaka. Hon uttrycker även en 



 14

önskan om en arbetsplats där man kan ta raster utan att försätta de andra i trångmål. En 

kvinna berättar att det var hennes arbetskamrats förtjänst att hon började arbeta igen 

efter sjukskrivningen. Arbetskamraten ringde och frågade om hon ville assistera henne, 

vilket ledde till arbetsträning och därefter friskskrivning. 

 

Alla har dock inte känt stöd av arbetskamraterna, varken under sjukskrivningen eller 

efter tillbakagången i arbete. En intervjuperson menar att stödet från personalgruppen 

inte bara brustit mot henne själv, utan gentemot alla arbetskamrater som är eller har 

varit sjukskrivna. Hon säger att trots att de diskuterar detta på avdelningsmöten så sker 

det ingen förändring. När det väl gäller så hinner de inte ha överseende med varandra. 

Hon önskar dock att arbetsledaren skulle ta tag i detta genom att förbättra 

handledningen i personalgruppen för att öka hänsynen till, och förståelsen för, varandra. 

En annan intervjuperson berättar om hur ledsen och besviken hon känner sig när vissa 

arbetskamrater säger: ”ber om ursäkt men får jag fråga hur du mår?” Hon menar att om 

man har arbetat ihop och känner varandra så ska man inte be om ursäkt för att ställa en 

sådan fråga. Nu försöker hon själv vara öppen och berätta för dem om hon är trött eller 

om hon mår dåligt någon dag. 

 

Arbeta 

Av alla intervjupersoner var det fyra som arbetstränade innan de återgick i arbete, en 

kvinna började arbeta direkt. Av dem som arbetstränade poängterade samtliga att det 

hjälpte dem i återgången. De framhöll främst att det kändes bra att få vara på en 

arbetsplats utan press eller krav på prestation, och där arbetet kändes otvunget och 

anpassat till hur mycket de själva orkade. En kvinna menar att det var skönt att få vara 

på ett mindre ställe än sitt ordinarie arbete. En annan intervjuperson berättar att hon fick 

arbetsträna i sin egen takt och alternera mellan 25 % och 50 % i den mån hon behövde. 

Ett tag kombinerade hon även arbetsträningen med utbildning, vilket hon upplevde som 

mycket positivt. En annan kvinna säger att arbetsträningen var ”absolut det bästa som 

kunde hända” och ett av de största skälen till att hon kunde återgå till det ordinarie 

arbetet. Hon berättar att det gav henne chansen att växa som person. När hon först kom 

dit var hon tyst och tillbakadragen och när hon slutade var hon som en i gänget. ”Det i 

kombination med medicinering och samtal är det som har gjort att man har kunnat 

jobba igen”, säger hon. 
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För en intervjuperson var det betydelsefullt att inte tappa bort yrkeskompetensen och 

intresset för arbetet under den tid hon var sjukskriven. Därför deltog hon i 

arbetsplatsträffar och följde med på mässor och kurser, ”man kanske inte orkar lyssna 

på allt, men något kanske fastnar”, säger hon. Det framgår av flera intervjupersoner att 

det är viktigt att ha ett arbete som man trivs med och som man vill tillbaka till. De 

poängterar att de tycker om sina arbeten och att de är måna om att utföra sina 

arbetsuppgifter med ett bra resultat. En kvinna berättar dock att hon inte trivs med att 

arbeta halvtid, vilket hon gör nu, eftersom hon inte hinner utföra arbetsuppgifterna med 

bra resultat på den tiden. Av den anledningen tar hon ofta med arbete hem, trots att hon 

vet att hon inte bör göra det. Hon önskar att arbetsuppgifterna skulle motsvara 

sysselsättningsgraden i bättre utsträckning än vad de gör idag och förklarar att hon vill 

känna att hon gör ett bra arbete, inte bara genomföra så mycket som möjligt. En annan 

kvinna säger att hon numera känner sig jobbstark, men tillägger att det är en balansgång 

med risk för att hon ska knäcka sig igen. 

 

Socialt stöd 

Samtal 

Av intervjuerna framkommer att det många gånger handlar om att möta rätt person på 

rätt plats och vid rätt tillfälle. Gemensamt för intervjupersonerna är att de alla har starka 

bestående intryck av möten som bidragit till brytpunkten för återgångsprocessen. Deras 

berättelser tyder på att mötena påverkat dem positivt och varit en hjälp på vägen 

tillbaka, genom att personerna i fråga ingivit trygghet samt upplevts vara 

förtroendeingivande och kunniga. Mötena har främst gällt personer inom sjukvård och 

företagshälsovård och berättelserna tyder på att dessa personer har tagit sig tid till 

samtal och kunnat förklara situationen. En intervjuperson säger att: ”Det var tur att just 

hon var där när jag kom dit”. En annan kvinna berättar att hennes första möte gjorde ett 

så starkt intryck att det hindrade henne från att ta livet av sig en tid senare.  Hon 

förklarar hur hon efter det återtog kontakten med läkaren i fråga, och har behållit 

kontakten sedan dess. 

 

Flera av intervjupersonerna anser att de har fått betydelsefull hjälp av professionella 

samtalsstöd. Det har handlat om samtal med beteendevetare, psykiatriker och 
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psykologer. ”Fantastiskt! …har aldrig trott att man behandlar människor så där fint”, 

säger en av kvinnorna angående psykmottagningen. Det framgår att samtalen givit vissa 

av dem insikt i problematiken kring utmattningstillståndet och att de fått konkreta 

förslag på hur de kan ändra sitt beteende. En kvinna förklarar att hon har svårt att prata 

om sig själv men att samtalen med beteendevetaren kändes bra eftersom det är dennes 

arbete att lyssna på människor. Hon tillägger att hon värdesätter samtalen med 

beteendevetaren mer än medicineringen. Det framgår även av vissa berättelser att 

sjukskrivningen och tillståndet varit förknippat med känslor av misslyckande och att de 

därför varit måna om att återgå till arbetet fortare än vad de klarat av. En kvinna fick 

berättat för sig av en läkare att det inte är säkert att det går att komma tillbaka av ren 

viljekraft. En annan kvinna berättar att hon genom kognitiv beteendeterapi fick hjälp att 

hitta strategier för att kunna lösa problem och svårigheter och att samtalen hjälpte henne 

att minska pressen och tankarna på att alltid prestera bästa resultat. Hon fick även med 

sig praktiska tips som hon använder sig av än idag vid stressiga situationer.  

 

En intervjuperson berättar att hon fick träffa en psykolog som endast frågade hur hon 

tänkte, vilket bidrog till att hon inte fick ut något alls av det, ”Jag undrade mest vad det 

var han sysslade med!”, säger hon. Av kvinnans berättelse framgår att hon istället hade 

önskat sig konkreta exempel och hjälpmedel för att kunna ändra tankesätt och beteende 

och någon som hade kunnat berätta hur man bör tänka och handla i vissa situationer. 

Vid ett senare tillfälle träffade hon dock en kvinnlig psykiatriker som gav henne 

positiva intryck. Hon var konkret och förklarade på ett enkelt sätt genom att säga ”du är 

utbränd, gå hem och vila, det är inget konstigt”. Kvinnan berättar att psykiatrikern hade 

visat henne en kurva och pekat längst ner och sagt att hon befann sig där nere nu men att 

hon skulle komma upp igen, kanske inte lika högt upp som de andra hade upplevt att 

hon varit innan hon blev sjuk, men hon skulle komma upp.  

 

Av intervjuerna framkommer även berättelser om andra samtal som har varit till hjälp 

och bidragit till möjligheterna att komma tillbaka. Det handlar om samtal med vänner 

och familj. Vissa av kvinnorna har uppgivit att de haft betydelsefullt stöd av sin man, 

men samtidigt menat att det även funnits saker som de behövt prata med andra om. Vid 

andra tillfällen har de bara känt behov av att få prata, dvs. utan att få svar. Några av 

intervjupersonerna har haft tillgång till nära vänner som de kunnat prata med. Samtalen 

har rört sig om den situation de befunnit sig i, erfarenheter och möjligheter att hantera 
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problem. I något fall har vännen liknats vid en kurator eftersom denne ställt de 

besvärliga frågorna och givit intervjupersonen i fråga möjlighet att växla idéer och 

tankar. Hon menar att dessa samtal har stärkt henne och fått henne att tänka till. En 

kvinna säger att det är viktigt att man träffar någon ambitiös människa som man vågar 

ty sig till och öppna sig för.  Hon menar att man kan behöva höra att man inte alls är 

onormal utan att man bara behöver vila sig ett tag, och gå igenom vissa faser innan man 

kan bli frisk. Hon uttrycker även en önskan om att via arbetet få träffa andra kvinnor 

med utmattningssymtom för att få möjlighet att utbyta erfarenheter och för att ”få rensa 

ur det sjuka tänket!” 

 

Vänner och familj 

De intervjupersoner som har känt stöd och förståelse från make/familj uppger att det har 

haft betydande positiva effekter på tillbakagången till arbetet. Vissa av 

intervjupersonerna har dock känt att de av olika anledningar inte har haft fullt stöd från 

de nära anhöriga, vilket de uppger har varit påfrestande. ”Jag vet inte om de har 

förstått… Ibland känner man sig som en skit!” 

 

I intervjuerna framkommer att flera av kvinnorna upplevde påtaglig brist på ork i början 

av insjuknandet. En kvinna säger att: ”Ett tag orkade jag inte ens vara farmor!”  Det 

framgår även att samtliga intervjupersoner såg sig som sociala individer innan 

insjuknandet. Med anledning av ökat behov av att få vila och vara ensam har de minskat 

ner på det sociala umgänget och aktiviteterna. Vissa kvinnor beskiver att de blev rädd 

för sociala kontakter och kan än idag känna att de inte har samma behov som innan av 

att ha ett större privat umgänge. ”Jag tycker inte det är kul längre! Jag har omvärderat 

vad som är viktigt, eller så jobbar jag för mycket nu också!”, säger en av 

intervjupersonerna. En annan kvinna berättar hur hon rusade iväg om hon träffade 

någon på samhället och istället väntade på att de skulle ringa hem till henne eftersom 

hon upplevde att det var lättare att ta kontakten och förklara via telefon. En 

intervjuperson berättar att endast de närmsta vännerna var medvetna om hennes 

sjukdom och att hon kände att hon hade deras stöd. Hon berättar att de sa att ”vi kan inte 

förstå vad det innebär men vi vill gärna försöka förstå för att finnas där”. Hon talar 

även om att hon genom att berätta och förklara för andra personer själv fick hjälp att 

förstå, eftersom hon då satte ord på sin situation och sitt tillstånd. Det har hjälpt henne 
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mycket, men hon menar också att hon har ett ansvar och säger: ”De som varit med om 

det är de enda som kan berätta hur det är, så att andra kan lära och hjälpa andra”. 

 

Individen 

Kunskap och insikt 

Flera av intervjupersonerna berättar att genom att söka kunskap om 

utmattningssyndrom så har det hjälpt dem att hantera sin situation. Främst handlar det 

om att läsa böcker inom ämnet och en av kvinnorna berättar att hon fick litteratur av sin 

psykolog, som var mån om att hon skulle sätta sig in i vad det var hon gick igenom. 

Enligt uttalanden i intervjuerna anser kvinnorna att de blivit medvetna om att det 

handlar om att ändra tankesätt och att det inte är lönt att förvänta sig att återgången till 

arbete ska gå snabbt utan att det måste få ta den tid kroppen kräver. De framhäver även 

värdet av sömn och lugna perioder och anser att det är viktig att inte ha all tid uppbokad 

hela tiden. En kvinna menar att hon först nu inser värdet av sin fritid, och månar om att 

nyttja den, även om det bara gäller att ”få vara hemma och rota”.  

 

Vissa av intervjupersonerna har fått kunskap och kommit till insikt med hjälp av kurser 

i hälsa och förebyggande stresshantering. De har lärt sig utföra andnings- och 

avslappningsövningar samt inhämtat kunskap om hur kroppen beter sig vid stress och 

vad de kan göra åt det, vilket har varit till stor hjälp. En av kvinnorna har även via 

studier fördjupat sina kunskaper i ämnen som hon sedan har haft hjälp av vid 

kommunikationen med arbetsgruppen. Det framgår dessutom att flera av 

intervjupersonerna menar att deras personlighet har varit en hjälp vid tillbakagången. De 

beskriver att de har drivande egenskaper som gör att de tar sig för saker, tar reda på och 

söker information, och att de fortfarande tycker att det är kul att ta tag i nya saker och 

att driva utveckling. En kvinna framhäver vikten av att kunna se en framtid och våga 

sätt upp mål, gärna små mål ”så det inte står och faller med dem”. Hon anser även att 

det är viktigt att kunna ändra sina framtidsplaner om så krävs. Själv har hon kommit till 

insikt och känner att allt inte behöver hända här och nu, utan att de mål hon har i livet 

får ta den tid de tar. De erfarenheter hon fått har gjort att hon är mer mån om sig själv 

”man rycker mer på axlarna åt saker nu, det är inte värt att ens lägga ner energin på”, 

säger hon. En kvinna har som mål att återgå i ordinarie arbete, men anpassar det till när 
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tiden är mogen eftersom hon menar att hälsan är viktigas och att hon måste ta det i den 

takt som behövs. ”Det gäller att vara positiv och inte tro att du ska klara allt”, säger 

hon. 

 

Flera av intervjupersonerna poängterar vikten av att kunna gå ner i varv och få bli 

lämnad i fred och att vila. En av kvinnorna berättar att hon behövde vila i tre år innan 

hon klarade av att fortsätta. De anser att den kunskap och de insikter och erfarenheter de 

fått har hjälpt dem genom att de lärt sig tänka om och säga ifrån. En intervjuperson 

säger att hon ”kanske blivit mer obekväm inom en del områden”. En kvinna berättar att 

hon tidigare undvek att dricka på morgonen för att hon inte hade tid att gå på toaletten 

under arbetstid. ”Jag har vaknat upp nu, så här kan man inte fortsätta!”  

 

Några av intervjupersonerna berättar att de hade önskat att de fick fara iväg till någon 

form av rehabiliteringsklinik för att få miljöombyte och möjlighet att ägna sig åt sig 

själv och bearbeta sina tankar. En kvinna menar att det hade varit skönt med ett ställe 

likt ett lasarett där de tar hand om den sjuke och ger denne mat och tar prover. En annan 

kvinna hade önskat att få fara till ett hem där hon fått möjlighet att lära om själslig vård, 

träning, massage och möjlighet att få kunskap om att hantera svåra situationer. 

 

Egna strategier 

Flera av intervjupersonerna berättar att de har sviter av utmattningssymtomen kvar men 

att de funnit sätt att hantera vissa svåra situationer. En del av dem förklarar att de främst 

är måna om att helt undvika att hamna i riskfyllda situationer genom att försöka att inte 

lägga sig i allt utan bara fokusera på det som är deras egentliga arbetsuppgifter. Andra 

strategier är att de lärt sig sålla och blivit bättre på att säga nej, och gå åt sidan när de 

behöver varva ner. En kvinna beskriver att hon blivit mer restriktiv med att ta på sig 

saker och att hon är starkare på att tala om vad hon inte vill, och att hon inte behöver 

tala om varför. Hon säger att det har varit till stor hjälp och att det kändes väldigt skönt 

då hon slutligen lärde sig. En kvinna berättar att hon är gammaldags fostrad och därför 

mån om att göra rätt för sig och att vara duktig. Hon hävdar att dessa strategier är 

svårare att leva efter än vad man tror, och att hon än i dag många gånger väljer arbetet 

före sin egen fritid. Trots det anser hon att hon har blivit bättre på att säga nej, men tror 

att det främst beror på att hon inte tycker allt är lika roligt längre och att hon inte har 
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samma lust som förut. En annan intervjuperson berättar att hennes strategi i samband 

med hjärtklappning eller stress på arbetet, är att hon ber om att få gå åt sidan eller så går 

hon på toaletten, och menar att hon inte behöver förklara för någon vad hon gör där. En 

annan av intervjupersonerna berättar att beteendevetaren rekommenderade henne att 

träna på att ta raster på förmiddagen och eftermiddagen på arbetet, vilket gick bra till en 

början och hjälpte henne att varva ner för att klara dagen, ”men rasterna är borta nu…”, 

tillägger hon.  

 

En intervjuperson berättar att när hon känner att hon håller på att falla ner i en 

depression, är hennes strategi att hon tvingar sig upp ur sängen, tvingar sig in i duschen, 

sminkar sig och klär sig fin. Hon säger att hon helst av allt stänger in sig och stannar i 

sängen, men att ”sunkigheten passar så bra ihop med depressionen och den måste 

stoppas!” Om hon ser ut att må bra på utsidan så kan det smitta av sig till insidan, menar 

hon. Det hjälper henne även att må bättre när omgivningen talar om att hon ser fräsch 

ut. En annan intervjuperson berättar att hon har haft hjälp av sina tidigare hobbyers, 

tulpanplantering och stickning, som terapi och något att syssla med under 

sjukdomstiden. Hon säger också att det underlättade att prata högt med sig själv under 

promenaderna i skogen. ”Ut med det! Gott som ont!”, säger hon. En kvinna berättar att 

hon använder sig av strategier hon fått från samtalen med psykologen. Det handlar 

bland annat om en andningsteknik för att dämpa ångestattacker, men som hon använder 

sig av i vardagen vid stressiga situationer. Eftersom hon hade problem med för höga 

prestationskrav gav psykologen henne även tipset att sluta prestera 100 % och istället 

testa att bara ge 30 %. ”Det gav mig en tankeställare, prova då!”, hade hon tänkt och 

anser nu att det har hjälpt henne att komma tillbaka. 

 

Friskvård 

Flera av intervjupersonerna uppger att fysisk aktivitet och ökad kondition har varit till 

hjälp. Den typ av aktiviteter som främst tagits upp i intervjuerna är enskilda 

promenader, men även skidåkning vid säsong och gruppträning på gym där man peppats 

av andra att gå dit, har upplevts som positiva. En kvinna berättar att hennes 

hjärtproblem blev bättre av motion i kombination med vila. En annan intervjuperson 

berättar att hon hade problem med att benen var för svaga, men så fort de blivit bättre 

och hon kunde gå igen så promenerade hon mycket på dagarna. För henne var 
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upplevelsen av tystnaden vid promenaderna det hon främst uppskattade. En kvinna 

berättar att hon tycker om promenader i naturen. ”Det är skogen som är så jättebra, 

man hör fåglarna och hör löven, ibland blir man rädd för man vet inte vad det är som 

hörs! Men så blir man så glad bara av att se den där fågeln!” Hon menar att det är så 

lite som behövs för att man ska må bättre och bli gladare och skogen finns nära till 

hands. 

 

Vissa av intervjupersonerna har fått hjälp av medicinering. Det har främst rört sig om 

antidepressiva medikament och insomningstabletter, och i vissa fall ångestdämpande 

preparat. En kvinna berättar att med hjälp av medicinen har hon blivit piggare och mer 

positiv. ”Det hade aldrig gått utan…”, säger hon och syftar på medicineringen. En 

annan säger att medicinen hjälpte henne att bli starkare så att hon kunde arbeta bort det 

som var jobbigt. På liknande sätt menar en annan kvinna att hon blev hjälpt genom att 

medicinera och komma tillrätta med magsåret. Det gjorde att hon kunde börja äta 

normalt och därmed återställa näringsbristen som hade gjort henne trött och håglös. De 

som har haft hjälp av insomningstabletter för att komma tillbaka menar att sömnen är en 

av de viktigaste faktorerna för att kunna bli frisk. ”Det är A och O att få sova!”, säger en 

kvinna. ”Har jag jobbat för mycket kan jag sova i 15 timmar i sträck. Det är mitt sätt”, 

säger en annan angående behovet av sömn och återhämtning. Flera av 

intervjupersonerna använder sig även av andningsövningar och avslappningsövningar, 

både hemma och på jobbet. 

En kvinna berättar att hon skaffade en hund i samband med att hon blev sjuk. Därmed 

blev det mycket promenader för hennes del men en stor del av sjukskrivningen 

tillbringade hon med kel och gråt på golvet med valpen i knäet. Hon säger att det var 

den mest akuta hjälpen till läkning för hennes del. ”Jag fick ut allting där”. En annan 

faktor som tagits upp av några intervjupersoner är hjälpen av en stuga i fjällen. En 

kvinna menar att den är hennes andningshål där hon kan släppa hemmet och jobbet, 

inga krav utan den tillåter henne att bara få vara. ”Sen att allting är kvar när man 

kommer hem på söndag kväll…”, skrattar hon. Ytterligare en kvinna ger samstämmig 

beskrivelse men tillägger att ”den har räddat mitt liv… eller så gjorde den att jag 

orkade klamra mig kvar vid jobbet längre än jag borde ha gjort!” 
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Diskussion 
Denna studies syfte är att finna faktorer som varit av betydelse för återgången i arbete 

för kvinnor med självskattade utmattningssymtom anställda inom Vilhelmina Kommun. 

Jag har kommit fram till att det inom det sociala området har rört sig om 

framgångsfaktorer som har med samtal att göra, vikten av att ha någon att prata med. I 

området för privata framgångsfaktorer har det handlat om värdet av att få hjälp att ändra 

sitt beteende och sin livsstil. I området för organisation har det varit betydelsefullt med 

en god kontakt med arbetsledare och arbetskamrater samt möjlighet att få arbeta utifrån 

egna förutsättningar. Dessa faktorer diskuteras i avsnitten nedan där jag även knyter 

samman dem med olika rehabiliteringsmodeller och vetenskapliga ståndpunkter. Jag vill 

därmed styrka vikten av intervjupersonernas subjektiva upplevelser och utsagor. För att 

tydliggöra mitt resonemang har jag delat upp och rubricerat diskussionsdelen utifrån det 

jag kommit fram till från resultatdelens teman och underteman. Jag avslutar 

diskussionen med mina slutsatser och kompletterar med mina rekommendationer och 

råd till Vilhelmina Kommun för att skapa en hälsosammare organisation. 

 

Någon att prata med 

Enligt intervjupersonernas utsagor har individens personlighet central betydelse för 

tillbakagången i arbete. En av intervjupersonerna poängterade vid ett flertal tillfällen 

vikten av att tänka positivt och menar att det är svårt att komma tillbaka utan denna 

grundsyn. Kristina Orth-Gomér (i Theorell, 2003) menar att för att individer på bästa 

sätt ska kunna hantera stress och påfrestningar så behöver de en optimistisk grundsyn, 

bra självkänsla och förmågan att kontrollera och bemästra. Hon anser dock att dessa 

individer främst behöver ett stödjande socialt nätverk eftersom de depressiva och 

utmattningsrelaterade symtomen förstärks vid bristande socialt stöd. Vissa av 

intervjupersonerna framhöll arbetsledarens positiva attityd som en hjälp i 

tillbakagången. Detta resonemang styrks av en fältstudie gjord av Zellars och Perrewé 

(2001; Socialstyrelsen, 2003) som tyder på att positiva samtal med medarbetarna 

minskar utmattningsrelaterade symtom medan negativa samtal förstärker dessa symtom.  

 

Flera av intervjupersonerna berättade att de haft stor hjälp av professionella 

samtalsledare då dessa givit dem konkreta förklaringar till det tillstånd de befunnit sig i 
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med försäkran om att det är normalt, samt hjälpmedel för att hantera påfrestande 

situationer. I jämförelse med personer med somatiska åkommor så har personer i 

livskris eller med psykiska besvär större behov av olika former av känslomässigt stöd 

och samtal för ventilering av känslor (Socialstyrelsen, 2003). Med hjälp av samtalen får 

personen möjlighet till krisbearbetning och avlastning samt insikt i sitt problem och 

därmed ofta möjlighet att själv finna en lösning till situationen. Vissa av 

intervjupersonerna har även haft hjälp av andra stödgivare, som vänner och familj. Även 

dessa typer av samtal kan ge känslomässig avlastning och stöd samt råd och hjälp till 

förändring (a.a.). Alla individer har dock inte den förmånen att ha nära och kära som 

man kan, eller för den delen vill anförtro sig åt. Att anförtro sig åt sina närmaste kan 

leda till känsla av belastning och skuldkänslor. Det är inte heller säkert att de närstående 

förstår eller klarar av att hantera rollen som stödgivare i dessa typer av situationer, utan 

de kan dra sig undan den behövande eller själv hamna i kristillstånd. 

 

Gemensamt för alla intervjuerna var att kvinnorna berättade om det möte som ledde till 

vändpunkten, dvs. då de gick från att ha arbetat sig sjuk till att hejda sig och göra 

någonting åt situationen. Dessa första möten, vilket i dessa fall gällde samtal med 

läkare, arbetsledare, företagshälsovård m.fl. tycktes ha gjort starka positiva och 

bestående intryck hos intervjupersonerna. Samtal som ger positiva bestående intryck 

kan således komma från olika personer och inom olika miljöer, det handlar om att rätt 

person befinner sig på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Owe Wikström (i Jenner & Svensson, 

2003) beskriver samtalet som ett sätt att tänka högt varför det kräver förtroende. Det 

utgör en möjlighet för individen att bygga ut sina tankekedjor, vilket de flesta 

människor inte klarar att göra på egen hand. Han menar även att individen med hjälp av 

samtalet får klarhet i tankar och funderingar genom att denne med egna ord formulerar 

och uttrycker dessa verbalt. En av intervjupersonerna upplevde att hon genom att 

förklara för andra om sin situation själv fick hjälp att förstå. Wikström skriver att nog så 

viktiga samtal endast handlar om att bli lyssnad på och tagen på allvar, ”En kopp kaffe 

med en god vän som inte ständigt ser på klockan eller har en blinkande mobil på 

bordet…” (a.a., s 127). 
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Hjälp till livsstilsförändringar 

En av intervjupersonerna upplevde klart förbättrad möjlighet till återkomst efter att hon 

fått hjälp att komma tillrätta med sitt magsår. Dessutom framkom det att samtliga 

intervjupersoner hade stort behov av sömn, vila och lugna perioder under 

sjukdomstiden, men att de dessvärre led av sömnproblem. De flesta kom tillrätta med 

sina sömnrubbningar genom bruk av insomningstabletter. Aleksander Perski (2004a) 

skriver att första fasen i rehabiliteringen av personer med utmattningssyndrom handlar 

om omhändertagande och visat stöd och förståelse för individen. Målet med första fasen 

är att återupprätta goda sömn- och livsvanor för att få igång kroppens 

återuppbyggnadsaktiviteter. Det är även viktigt att individen får möjlighet att undgå 

krav från exempelvis hem och arbete. För att komma tillrätta med kroppens 

återuppbyggningsaktiviteter är det viktig att i möjligaste mån behandla symtom som 

följer med utmattningssyndromet. Socialstyrelsen (2003) poängterar vikten av att 

normalisera sömnen för att möjliggöra behandlingseffekt av andra 

rehabiliteringsinsatser. Även intervjupersonernas behov av att komma ifrån krav och 

press från hem och arbete genom miljöombyte, som exempelvis att fara till stugan, 

rehabiliteringshem eller dylikt, stämmer med Perskis (2004a) åsikter om betydelsen av 

att komma ifrån för att kunna uppnå återhämtning.  

 

Vissa av intervjupersonerna har känt behov och önskan av att träffa likasinnade både 

under tiden för sjukskrivningen och därefter. Andra hade dock inte samma behov utan 

kände snarare att de blev hjälpta av att få tillbringa tiden i lugn och ensamhet. Alla 

intervjupersoner har på ett eller annat sätt sökt kunskap om sjukdomstillståndet och känt 

att det har varit en hjälp till återkomsten. De berättar att de har förstått att det handlar 

om att ändra tankesätt, men att de har behövt hjälpmedel för att klara av det. De berättar 

också att de med hjälp av nyförvärvad kunskap, samtal och erfarenhet har fått insikt i 

hälsans betydelse samt att läkningen kräver tid. Flera har även satt sig in i och fått hjälp 

av andnings- och avslappningsövningar, samt haft en önskan om ökad kunskap om 

själslig vård för att varva ner och få hjälp att bearbeta sina inre känslor. Perski (2004a) 

menar att andra fasen i rehabiliteringen handlar om att återskapa individens resurser 

genom att uppnå balans mellan kropp och själ, vilket samstämmer med 

intervjupersonernas önskningar och behov. I denna fas använder man försiktig fysisk 

träning, avslappningsövningar, akupunktur, qi gong, meditation, massage och andra 
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kroppsbehandlingar. Vissa kan även behöva psykiatrisk kontakt eller hjälp med att 

utreda och behandla hormonella störningar som kommit av utmattningssymtomen. 

Perski rekommenderar handledda gruppverksamheter eller träffar där individen får möta 

andra personer med samma problem och därigenom få hjälp att förstå kopplingen 

mellan sjukdomstillståndet och den egna livsstilen, vilket också stämmer överrens med 

flera av intervjupersonernas önskemål. Då det gäller studier som gjorts på olika 

avspänningsmetoders påverkan på hälsan har det visat sig att de främst har gjorts i 

stressförebyggande syfte på friska individer (Socialstyrelsen, 2003). Resultatet av dessa 

studier tyder på att avspänning har reducerande effekt på stressymtom och att de 

meditativa metoderna har mer positiv effekt än muskulära avspänningsmetoder. Då det 

gäller fysisk aktivitet så framhäver större delen av intervjupersonerna att det har haft 

stor betydelse för återgången i arbete. Det har främst handlat om enskilda promenader 

för tystnaden och möjligheten att få vara i naturen eller för att få utöva samtal med sig 

själv. Det har även handlat om gruppträning på gym där det positiva även har varit 

stödet och peppningen från andra personer. Detta stämmer med de kliniska iakttagelser 

som gjorts på personer med utmattningssyndrom (a.a.), dvs. att fysisk aktivitet ger 

positiv effekt. I vissa lindrigare fall av utmattningstillstånd kan förbättring frambringas 

enbart genom ordination av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är ett av de mest effektiva 

alternativen för att förbättra fysisk och psykisk hälsa genom att det bl.a. ger ökad 

självkänsla, förbättrad sömn och reducering av muskelspänningar. Då det gäller positiva 

effekter för den psykiska hälsan så har det ingen betydelse hur man tränar utan det 

viktiga är att man tränar regelbundet. Fysisk aktivitet har visat sig ge ökat 

välbefinnande och minskad upplevelse av stress för patienter med mental utmattning. 

Det har också visat sig att fysisk träning både har förebyggande effekt, samt minskar 

symtomen vid depression och ångest.  

 
I intervjuerna framkommer att intervjupersonerna önskat hjälp för att kunna ändra sitt 

beteende och för att kunna skapa en ny livsstil. Vissa har fått hjälp via samtal med 

beteendevetare, andra har gått kurser eller lärt av egna erfarenheter. Gemensamt för alla 

intervjupersonerna är att de har skaffat sig strategier för att undvika att hamna i samma 

situation igen. Det är erfarenheterna som har lärt dem att hantera påfrestande situationer 

genom att sålla, säga nej, inte bry sig eller ta på sig saker, samt att gå åt sidan vid behov. 

Dessa strategier, som jag kan koppla till Perskis (2004a) tredje fas i rehabiliteringen, har 

hjälpt dem tillbaka till arbetet. I denna fas handlar det om att skapa en förmåga till 
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stresshantering och att förändra sin livsstil för att kunna förebygga nya stressproblem. 

Han menar att denna fas behöver praktisk hjälp av exempelvis Försäkringskassan, 

kuratorer, personalchef etc. för att kunna skapa en fördelaktig arbetssituation. Jag undrar 

hur skillnaden hade sett ut för intervjupersonerna (och övriga inblandade) om de istället 

hade erhållit kunskaperna och strategierna innan de blev sjuka? 

 

I en annan studie gjord av Aleksander Perski (2004b), drar han slutsatsen att patienter 

med stressrelaterade diagnoser bör erbjudas systematisk behandlings- och 

rehabiliteringshjälp. Resultatet av studien tyder på att en passiv sjukskrivning, 

eventuellt i kombination med antidepressiva, inte är tillräckligt verksamma 

behandlingsinsatser för personer med stressrelaterade symtom. I ett projekt med 

hjärtsjuka kvinnor med stressrelaterade och depressiva symtom använder sig Kristina 

Orth-Gomér (i Theorell, 2003) av en liknande rehabiliteringsmodell som Perskis ovan 

beskrivna. Hon skriver att de arbetar utifrån kognitiv beteendeterapeutisk metodik med 

gruppträffar där syftet är att individerna ska lära sig att hantera stress och kunna 

förändra en osund livsstil. Kurserna börjar med att öka kunskapen och insikten om de 

skadliga biologiska och psykosociala reaktionerna. Därefter tränas individerna med 

hjälp av avslappnings- och andningsövningar att reagera på stress på ett mindre skadligt 

sätt, både känslomässigt och fysiologiskt. Slutligen implementeras dessa metoder i 

individernas verklighet. 

 
Gunilla Burell tar upp en rehabiliteringsmetod som utgår ifrån individens livsmål, dvs. 

vad denne själv anser sig vara bra på eller vill göra med sitt liv 

(Forskningsrådsnämnden, 2000). Därifrån dras slutsatser om vad som fattas i deras 

vardagstillvaro och följs upp av övningar som bidrar till ökad känsla av mening och 

sammanhang i livet. Exempel på övningar de använder sig av är: Öva i att vara ensam, 

ta del av natur, musik, konst, litteratur, uppmärksamma sina drömmar och diskutera 

existentiella frågor med andra samt självreflektion genom att skriva brev eller dagbok. 

Intervjupersonerna berättar att de själva har använt sig av olika former av övningar, eller 

terapi, som jag kan likställa med de Burell tar upp. De poängterar vikten av att se en 

framtid och att våga sätt upp mål för den framtiden. De berättar även om egna hobbyers 

som tulpanplantering och stickning, naturpromenader med självreflekterande samtal och 

husdjur, vilket har varit till hjälp tillbaka till arbete. Gunilla Brattberg (i Jönsson & 

Löfgren, 2005) förklarar att vändprocessen, dvs. tillbakagången mot det friska efter att 
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man sökt hjälp för dåligt mående, börjar med avlastning genom t.ex. sjukskrivning, 

därefter distans genom att t.ex. byta miljö eller resa bort. Det följs av verbalisering 

genom att skriva ner tankar och upplevelser som gör att individen sedan vågar möta sig 

själv genom att öppna dörren till sitt inre, och därefter släppa ut jobbiga känslor genom 

att skriva och tala om svåra erfarenheter. Efter det kan individen ifrågasätta sina egna 

mönster, göra insikter, släppa taget om det gamla, göra nya vägval och slutligen 

etablera nya livsstrategier. 

 

Kontakten med arbetsplatsen 

Av intervjuerna framgår att en god kontakt med arbetsledare och arbetskamrater är 

fördelaktigt vid tillbakagången i arbete. Det kan handla om att arbetsledare och kollegor 

visar att de bryr sig genom att hålla telefonkontakt under sjukskrivningen, eller visa 

lyhördhet i rehabiliteringsprocessen. Min ståndpunkt är att alla människor är i behov av 

uppskattning och bekräftelse, och de vars självkänsla har fått sig en törn antagligen har 

ännu större behov av detta. Trots att det är viktigt att arbetsplatsen håller kontakten med 

den sjukskrivne under sjukdomstiden, eller att den sjukskrivne håller kontakten med 

arbetsplatsen, så kan det vara förenat med svårigheter. Den sjukskrivne kan exempelvis 

reagera med kraftigt stresspådrag om denne har upplevt att arbetet har varit orsaken till 

utmattningstillståndet. Detta kan då bli ett hinder i rehabiliteringen eftersom det 

försvårar tidiga rehabiliteringsinsatser (Socialstyrelsen, 2003). Dessutom skapar 

arbetsuppgifterna och arbetsplatsens sfär gemenskap bland dem som befinner sig där, 

vilket ofta leder till avtagande av kontakt och stöd till dem som inte längre är kvar. Den 

sjuke personen kan även ha olika behov av stöd under olika faser av sjukskrivningen, 

vilket gör att det är viktigt med timing av arbetsplatsens stöd. Om stödet ger känslan av 

att komma ur organisatoriskt intresse och inte av omsorg och omtanke, exempelvis om 

stödet kommer utan att den sjukskrivne känner behovet eller om stödet kommer utan att 

arbetskulturen legitimerar stöd arbetskollegor emellan, blir stödmobiliseringen 

verkningslös (a.a.). Det krävs lyhördhet och hänsyn för att lämna den sjuke ifred under 

de faser som denne känner sådant behov. Arbetsgivarens hänsyn för dennes behov av att 

få bli lämnad ifred för återhämtning och vila, framhävdes av en intervjuperson som en 

av de främsta faktorerna till tillbakagången. Jag anser att arbetsledaren har en viktig 

uppgift i att skapa rätt atmosfär i arbetsgruppen, exempelvis genom konflikthantering 
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och samtalsgrupper, i syfte att bland annat stärka gemenskapen i arbetsgruppen och 

därmed legitimera det kollegiala stödet.  

 

Arbete utifrån egna förutsättningar 

Flera av intervjupersonerna berättade vid intervjuerna att de inget hellre ville än att 

återgå till arbete, men att det samtidigt är en balansgång med risken för att bli sjuk igen. 

Kliniska studier visar att individer som har varit sjukskrivna en längre tid ofta är 

arbetsmotiverade men att de lider av dålig självkänsla (Socialstyrelsen, 2003). 

Arbetsträningen blir en övergång som ger individen möjlighet att återgå i arbete och 

dessutom stärka sin självkänsla genom att arbetet kan utföras utan press och 

prestationskrav och utifrån individens egen takt och ork.  

 

En av intervjupersonerna berättade att hennes tillbakagång underlättades av att hon fick 

byta arbetsgrupp för att komma ifrån den roll hon hade i den tidigare arbetsgruppen. En 

annan intervjuperson berättade att hon blivit hjälpt av att få nya lättare arbetsuppgifter 

som hon trivs med och mår bra av att utföra. Arbetsåtergången är en anpassningsprocess 

både ur den sjukskrivnes och ur arbetsplatsens perspektiv (a.a.). De förändringar som 

den sjukskrivne har genomgått kan kräva anpassade arbetsuppgifter utifrån den nya 

förmågan eller förändringar vad gäller arbetstider, arbetsplats eller arbetslag. Detta 

kräver ökad flexibilitet och till viss del förändrade handlingsmönster av alla inblandade 

parter. Av arbetsledare och arbetskamrater genom att de kan behöva anpassa sig till den 

sjukskrivnes nya behov, och av den sjukskrivne själv bland annat genom att informera 

och beskriva sina nya förutsättningar och stödbehov. Intervjupersonerna framhävde 

arbetsledaregenskaper som lyhördhet och omtanke, samt möjligheten att själv få vara 

med och bestämma. Problematik vid arbetsåtergången kan dock kvarstå under avsevärt 

lång tid efteråt och visa sig genom effekter av förlust av yrkeskunskap, minskad ork, 

rollen i arbetsgruppen eller arbetsplatsförändringar, men underlättas av god 

kommunikation i arbetsgruppen. 

 

Av intervjupersonerna framgår att förebyggande åtgärder är att rekommendera för att 

kunna motverka stressrelaterad ohälsa. De berättar att de anser att arbetsledaren ska 

reagera och agera vid för hög arbetsbelastning, de anser även att det i vissa fall behövs 

en fördelning av arbetsuppgifter. De säger också att arbetsuppgifterna i större 
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utsträckning bör motsvara sysselsättningsgraden för att de ska ha möjlighet att utföra ett 

bra arbete. Det resonemang intervjupersonerna anfört tycker jag följer Bosse Angelöws 

(i Jenner & Svensson, 2003) förslag om att minska arbetsbelastningen. Han menar att 

det är viktigt att organisationen förstår att en investering i medarbetarnas hälsa i 

slutändan ger lönsamhet, och att huvudvärk och psykisk ohälsa leder till 

produktionsbortfall. Han menar att organisationen kan få friskare personal genom att 

satsa på ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Sådana satsningar förutsätter en dialog 

mellan arbetsledare och medarbetare vilket i sin tur skapar kommunikation, delaktighet 

och inflytande, som är grundläggande förutsättningar för en hälsosam arbetsatmosfär. 

Organisationen kan även medverka till friskare personal genom att reducera hög 

arbetsbelastning med hjälp av exempelvis resurspooler, arbetsrotation ökade möjligheter 

till återhämtning eller arbetstidsförkortning. Det är dessutom viktigt att organisationen 

främjar arbetsledarnas förutsättningar för att skapa ett positivt arbetsklimat så att det 

råder samarbete och arbetsglädje i arbetsgruppen.  

Ett annat sätt att skapa friskare arbetsplatser, enligt Angelöw, är att satsa på 

kompetensutveckling av både arbetsledare och medarbetare. Personlig utveckling 

hjälper till att bygga individens självförtroende och självkänsla vilket även underlättar 

återkomsten till arbetet. En av intervjupersonerna menar att personlig utveckling genom 

studier har varit en framgångsfaktor för hennes återgång i arbete. Ett gott samarbete 

med företagshälsovård, och satsningar på friskvård med kostrådgivning, är också ett sätt 

att öka förutsättningarna för att bibehålla en frisk personal (a.a.). Sunda mat- och 

dryckesvanor är viktigt då negativ stress orsakar snabbare förbrukning av vitaminer och 

mineraler än normalt. Genom att öka medvetenheten hos arbetsledare och medarbetare 

om hälsofrämjande mönster, ökar även chanserna för att skadeverkningar upptäcks och 

kan motverkas innan de orsakar för stora negativa konsekvenser för organisation eller 

personal. För att hjälpa fram friska organisationer skriver Aleksander Perski (2004a) att 

han anser att det behövs ett heltäckande stöd till företag för att de ska kunna arbeta 

stresspreventivt. Han skriver att Stressmottagningen hjälper företag genom att de 

anställda får använda ett Internetbaserat hälsoverktyg för att kunna kartlägga sin hälso- 

och stressituation. De erbjuder även föreläsningar för att öka kunskapsnivån inom 

hälsofrågor och stressrelaterad ohälsa bland anställda och arbetsledare. Ett annat sätt är 

att arbeta enligt den sk. Kalmarmodellen (Jenner & Svensson, 2003), vilket är en 

pedagogisk teknik som genomförs i grupp med hjälp av problembaserat lärande. 

Modellen går ut på att lära individen metoder för att ta sitt eget ansvar för sitt 
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sjukdomstillstånd och sin rehabilitering. Tekniken kan även användas i förebyggande 

syfte och har visat sig bidra till ökad livskvalitet samt minskad sjukvårdskonsumtion för 

individen.  

 

Förslag till fortsatta studier 

Denna studie är gjord på kommunanställda kvinnor i en glesbygdskommun. Gäller då 

de angivna framgångsfaktorerna specifikt för denna grupp? Jag tror inte att det är stora 

skillnader mellan dessa intervjupersoner i fråga om syn på framgångsfaktorer jämfört 

med privatanställda kvinnor, eller kvinnor i storstad. Däremot är jag övertygad om att 

det finns skillnader och anser att det vore mycket intressant att göra en studie för att 

lokalisera vilka skillnaderna är i synen på framgångsfaktorer mellan kvinnor i storstad 

och glesbygd och mellan kvinnor med kommunal anställning och privat. Med 

utgångspunkt från denna studie, och dessa kvinnors syn på framgångsfaktorer och 

behov, vore det även intressant att jämföra och få veta om männen fungerar på samma 

sätt. Varför är fler kvinnor än män sjukskrivna för utmattningssymtom? Hur stor del av 

män med utmattningssymtom döljs av andra diagnoser? Finns det skillnader/likheter i 

mäns och kvinnors syn på framgångsfaktorer vid utmattningssymtom?  

 

Slutsats med rekommendationer 

Jag anser att Gunilla Brattberg genom nedanstående citat sammanfattar ovanstående 

resonemang om de behov som kan finnas hos individer med utmattningssymtom: 

 
”Långtidssjukskrivna människor behöver: livsnära samtal, stressfri 
miljö, uppleva sig sedda, hörda och berörda, känna sig trygga, 
värdefulla och behövda, bearbeta sorgen, sluta koncentrera sig på 
svårigheterna och börja koncentrera sig på möjligheterna. Man 
behöver möta goda förebilder och kravlöshet. Man behöver få 
faktakunskap, erfarenhetskunskap, människokunskap, styra sin 
rehabiliteringstakt, hjälp att bearbeta sorgen och tid”.  
(i Jönsson & Löfgren, 2005, s 127) 

 

Trots att intervjupersonerna inte har genomgått de behandlingsprogram som jag tagit 

upp i diskussionsavsnittet ovan, så kan jag se likheter mellan dessa modeller och de 

framgångsfaktorer och behov som intervjupersonerna har tagit upp. Jag anser att vi bör 

ta tillvara på erfarenheterna hos de personer som varit drabbade och, som i detta fall, 
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lära oss av vad dessa fem kvinnor har berättat. Deras strategier och tankesätt kan 

införlivas hos andra människor för att på så sätt motverka att de hamnar i samma 

situation.  

 

De slutsatser jag har kommit fram till utifrån denna studie är att det är viktigt för de 

personer som har drabbats av utmattningssymtom att ha någon att prata med. Bra effekt 

kan komma av samtal med vardaglig karaktär, dvs. samtal med vänner, familj eller 

annan person som befunnit sig på rätt ställe vid rätt tidpunkt och som individen valt att 

öppna sig för. Eftersom denna form av samtal inte är en självklarhet för alla individer så 

är min ståndpunkt att man erhåller störst effekt genom riktade insatser av samtalsstöd, 

dvs. någon form av professionell samtalsterapi. En annan slutsats är att dessa individer 

behöver hjälp med att ändra sin livsstil. Även om de är medvetna om att det krävs 

förändringar i levnadsvanor, beteende och tankesätt så är det inte lätt att åstadkomma 

dessa förändringar om de inte har tillgång till verktygen eller konkret assistans. Det 

handlar inte om att sluta vara en medmänniska som engagerar sig eller tar på sig ansvar 

och arbetsuppgifter, utan det handlar om att göra det man själv vill och det man själv 

anser sig må bra av. Jag har även dragit slutsatsen att stödet från arbetsplatsen, både 

formellt och informellt, har stor betydelse under sjukskrivningstiden och vid återgången 

i arbete. Därmed anser jag att det är viktigt att satsa energi och resurser för att skapa den 

arbetsatmosfär som legitimerar samhörighetskänsla, hänsyn och stöd i personalgruppen. 

Vid återgången till arbetet anser jag att det är viktigt med en fungerande kommunikation 

i arbetsgruppen för att minska risken för missförstånd och konflikter samt öka 

förutsättningarna för hänsyn, bekräftelse och stöd. Jag har också dragit den slutsatsen att 

det är fördelaktigt om arbetsåtergången föranleds av arbetsträning där den sjukskrivne, i 

sin egen takt, åter kan växa in i arbetsrollen. En del arbetsledare har mer erfarenhet än 

andra av anställda som drabbats av utmattningssymtom. Vissa av intervjupersonerna 

upplevde att deras arbetsledare hade lärt av deras situation och anpassat det fortsatta 

arbetsupplägget därefter. Jag tror därför att organiserade träffar för arbetsledare i syfte 

att utbyta erfarenheter inom ämnet skulle kunna bidra till att fler drar nytta av 

lärdomarna inom organisationen. Jag vill även poängtera vikten av att individen själv 

inser och tar sin del av ansvaret för rehabilitering och återgång i arbete. Detta kräver 

dock att individen har kunskapen som krävs för att göra det möjligt. För personer med 

utmattningsrelaterade symtom kan det egna ansvarskravet vara förenat med förödande 
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problematik. Därför anser jag att den kunskap och de strategier som kan hjälpa 

individen bör förvärvas innan sjukdom, medan personen fortfarande är frisk. 

 

En viktig slutsats om jag tycker framgår av studien att det finns faktorer som passar en 

individ men inte är lika självklar för en annan, eller som en intervjuperson sa: ”vi är alla 

olika individer och saker passar oss därför olika”. Exempelvis menade en kvinna att 

hon behövde hålla sig à jour med arbetsplatsen under sjukskrivningen medan en annan 

hade störst behov av att vila i tre år. Detta kan vara ett exempel på varför det råder 

oenighet om vad som är effektivast ur rehabiliteringssynpunkt för personer med 

utmattningssymtom och varför rekommendationerna varierar mellan kortast möjliga 

sjukskrivning med fortsatt kontakt med arbetsplatsen, till långa sjukskrivningar med 

absolut vila (Jenner & Svensson, 2003). Då det gäller tillstånd med utmattningssymtom, 

då individerna har olika behov för tillbakagången, gör generella regler vid 

sjukskrivningen det svårt att uppnå ett fulländat resultat. Icke att förglömma är 

individens eget ansvar för sin rehabilitering, men vad gör man då om individen pga. 

sjukdom inte klarar av att uppfylla detta ansvar? Ska vi tillåta att personen i fråga slås ut 

ur samhället och förlorar sina chanser till att komma tillbaka som en arbetsför individ, 

eller som social medmänniska över huvud taget?! Det kan tyckas vara resursslöseri om 

något! Vad är kostnaden för flexibilitet? Är kostnaderna för hänsynen till den 

sjukskrivnes behov i syfte att öka dennes chanser att återgå i arbete större än 

kostnaderna för att slå ut en människa från arbetsmarknaden? Förmodligen bidrar 

gällande regler till att så är fallet ur ett arbetsgivarperspektiv, men inte ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Detta är dock min egen gissning. Jag misstänker att det 

är en utopi att individens individuella behov ska gå före dagens generella regler. Men i 

likhet med Maggie Millers (i Abrahamsson et al., 2003) resonemang om 

sjukdomsbegreppets paradigmskifte, som jag hänvisade till i rapportens början, kan 

framtiden förhoppningsvis bära med sig förändringar som leder till en ny verklighetssyn 

som främjar de individuella behoven i syfte att minska sjukskrivningarna. 
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 Bilaga 1 

Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom 
 

 
Samtliga kriterier som betecknas med stor bokstav måste vara uppfyllda för 
att diagnosen ska kunna ställas (Socialstyrelsen, 2003). 

 

 

 
A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två 

veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera 
identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex 
månader. 

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i 
minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd 
återhämtningstid i samband med psykisk belastning. 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag 
under samma tvåveckorsperiod:  

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning  
2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under 

tidspress 
3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet  
4. Sömnstörning 
5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 
6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, 

magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.  

D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad 
funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. 
missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada 
(t.ex. hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom). 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat 
ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom 
enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.  

Specificera om: 
Med depressiva symtom (fyller ej kriterierna för egentlig depression 
eller dystymi) 
Med ångestsymtom (fyller ej kriterierna för generaliserat 
ångestsyndrom) 
Med blandad ångestdepressiv symtombild 
Med akut symtomdebut 
Med koppling till påfrestningar i arbetslivet. 
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Bilaga 2 

Intervjuteman 
 
 
Symtom 
 
Privata framgångsfaktorer 

- eget tänk 
- egna strategier 
- medicinering 
- kunskap 
-  

 
 
Organisatoriska framgångsfaktorer 

- stöd från chefen 
- rutiner för rehab – rätt tid? 
-  

 
 
Sociala framgångsfaktorer 

- vänner 
- arbetskamrater 
- familj 
- förståelse? 
-  

 
 
Övriga framgångsfaktorer 
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