
 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabiliteringsvetenskap 15 hp 

Rehabilitation Science 15 credits 

 

Upplevelser vid återgång till arbete hos personer med utmattningssyndrom 

 

Ingalill Skogelid  
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

1 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

Introduktion: Sjukskrivningarna har under det senaste året ökat i Sverige och 

bland diagnoserna är det de psykiska diagnoserna som ökat mest hos både 

kvinnor och män. Utmattningssyndrom [UMS], hör till denna diagnosgrupp och 

eftersom symtom som kognitiva störningar, energibrist och bristande uthållighet 

kvarstår under lång tid så utgör dessa ofta ett hinder för återgång till arbete. 

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa hur personer som insjuknat i 

utmattningssyndrom upplevt återgången till arbete och kontakten med 

eventuella rehabiliteringsaktörer. 

Metod: Som forskningsstrategi användes en kvalitativ forskningsansats och 

utifrån ett bekvämlighetsurval gjordes semistrukturerade intervjuer med tre 

personer som återgått till arbete efter att sjukskrivning för UMS. Intervjuerna 

transkriberades och kodades på manifest nivå. 

Resultat: Intervjumaterialet visar att i de fall återgången till arbete sker 

successivt upplevs kraven på arbetet vara lindrigare än vid direkt återgång till 

heltid. Täta kontakter med läkare och FK upplevs som mycket påfrestande och 

informationen upplevs bristfällig.  

Vid direkt återgång till heltid upplevs däremot kraven från läkare och FK som 

obetydliga och stödet från läkare upplevs som bra och kontakten med FK och 

Arbetsförmedlingen [AF] likaså. Samtal med psykoterapeut anses av samtliga 

vara ett mycket bra stöd. 

Slutsats: Stödet har mycket stor betydelse oavsett om återgången sker 

successivt eller direkt till heltid. 

 

Sökord: Arbetsförmåga, arbetslivsinriktad rehabilitering, krav- kontroll- stöd- 

modellen, utmattningssyndrom 
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Förord 

 

2003 träffade jag för första gången en person som drabbats av utmattning. Att möta denna 

kvinna som bara ett år tidigare sprudlat av liv var mycket omtumlande. Hennes ögon var totalt 

livlösa. Som om hennes själ var död.  

Kvinnan orkade bara vara kvar i tjugo minuter på det arbete som hon i vanliga fall 

älskade. Sedan for hon hem. Den misstro, skepsis och ren elakhet som hördes från mina 

kollegor i fikarummet efteråt var obeskrivlig. Vissa ansåg att hon bara låtsades för att hon 

hellre ville vara hemma. Att hon utnyttjade systemet för det var väl bara att ”skärpa till sig”.  

Kan en människa vara själsligt död på lotsas?  

Mitt svar på den frågan är nej, det kan man inte. Oavsett sjukskrivningsorsak så 

förtjänar man respekt från sina kollegor, sin arbetsgivare, sin familj och inte minst samhällets 

rehabiliteringsaktörer. Jag vill i framtiden göra skillnad för dem som försöker komma tillbaka 

till arbete. 

 Mötet med kvinnan ledde så småningom till att jag slutade mitt arbete som brevbärare 

och började min utbildning på Mittuniversitetet. Med denna uppsats vill jag knyta ihop 

säcken. 

Jag vill härmed rikta ett stort tack till min familj, intervjupersonerna, min arbetsgivare, 

min handledare Annette Björk och alla andra som avsatt tid och resurser för att hjälpa mig nå 

mitt mål. 

 

Hammarstrand 2015 

 

Ingalill Skogelid 
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Introduktion 

 

I en tidigare publicerad socialförsäkringsrapport (Försäkringskassan, 2014, s. 37 - 52) 

fastslogs att det fanns tydliga samband mellan psykosocial arbetsmiljö och risken att initiera 

ett sjukfall med psykisk diagnos. Det ansågs därför viktigt att på ett tidigt stadium identifiera 

och åtgärda psykosociala arbetsmiljöproblem för att bevara hälsa och arbetsförmåga hos 

landets arbetande medborgare. Ändå ökade sjukfrånvaron i Sverige under det senaste året och 

bland diagnoserna ökade psykiska diagnoser mest. De nya sjukfallen inom denna kategori 

ökade mest bland kvinnor men även hos män fanns en ökning. Durationen i sjukskrivningstid 

är lång inom denna diagnosgrupp vilket även påverkade andelen pågående sjukfall. Hos den 

arbetande befolkningen utgjordes 41 procent av de pågående sjukfallen av psykiska diagnoser 

bland kvinnorna och 27 procent bland männen. Detta innebar en ökning jämfört med 2013 

med 21 respektive 11 procent (Försäkringskassan, 2015). 

Till denna diagnosgrupp hör bland andra anpassningsstörningar och reaktioner på svår 

stress, F 43. Diagnoserna ligger i det internationella klassifikationssystemet, ICD-10, 

graderade från F43.0 – F43.9 beroende på allvarlighetsgrad enligt följande:  

F43.0 – Akut stressreaktion 

F43.1 – Posttraumatiskt stressyndrom 

F43.2 – Anpassningsstörning 

F43.8, F43.9P – Utmattningssyndrom 

F43.9 – Stressreaktion/krisreaktion 

 (Socialstyrelsen, 2008). 

   

Diagnoskriterier UMS 

Samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav måste vara uppfyllda för att diagnosen ska 

kunna ställas. 

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. 
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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 (Glise & Ahlborg, 2013; Währborg, 2009). 

Tidigare forskning visar att personer med utmattningssyndrom presterar sämre i 

laboratorietester än friska individer och de inte bara upplever utan har också sämre 

koncentrationsförmåga. Detta eftersom deras beteende till största delen styrs av automatiska 

kognitiva funktioner. De viljestyrda funktionerna påverkas även de negativt och ökar linjärt 

med graden av utmattning vilket medför att de ofta har svårt planera arbetet och att arbeta 

målinriktat (Eling, Keijsers, Van der Linden & Van Schaijk (2005).  Om det finns brister i den 

psykosociala arbetsmiljön och återhämtningen från dessa stressorer är otillräcklig kan detta 

orsaka sjukdom om bristerna inte åtgärdas (Glise & Ahlborg, 2013).  

 

Insjuknande och faser 

Insjuknandet i UMS sker ofta plötsligt och många gånger kan den drabbade ange den exakta 

tidpunkten. Detta tillstånd föregås av en lång period av mer eller mindre uttalade fysiska och 

psykiska symtom, prodromalfasen. Denna fas, som är den första av UMS tre faser, innehåller 

episodiska symtom såsom spänningsvärk i nacke och rygg, hjärtklappning, sömnstörningar, 

koncentrationssvårigheter, irritabilitet etc.  Om dessa tecken på utmattning ignoreras kan detta 

leda till att individen når akutfasen (Nygren & Åsberg, 2012; Währborg, 2009). 
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Akutfasen karaktäriseras av en plötslig och mycket uttalad fysisk och psykisk trötthet 

där alarmerande symtom på både kroppsliga och kognitiva problem inträder. Dessa problem 

kan bestå av sensorisk överkänslighet när det gäller framför allt ljud och ljus, 

minnessvårigheter, afasiliknande problem att hitta ord i en konversation samt svårigheter att 

orientera sig. Dessa besvär leder ofta till oföretagsamhet, irritabilitet hos individen och ibland 

kan nedstämdhet eller ångest kan förekomma i sådan grad att de fyller kriterierna för egentlig 

depression eller ångestsyndrom (Ibid.). 

Den tredje och sista fasen, återhämtningsfasen, karaktäriseras av en successiv 

minskning av symtomen men där risken för återfall kan finnas kvar under lång tid. De 

kognitiva funktionsnedsättningarna, den ökade stresskänsligheten och en tendens att 

överreagera i pressade situationer utgör här ofta ett hinder för arbetsåtergång (Ibid.). 

 

Behandling och rehabilitering 

Behandlingen kan vid UMS bestå av multimodala insatser såsom livsstilsförändring, 

stressreducering och samtal. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har som mål att 

personen, genom att återfå sin styrka både fysiskt och psykiskt, ska kunna återgå till arbete i 

samma omfattning som tidigare. De metoder som används inom behandling och rehabilitering 

är främst:  

Information om sjukdomen - Vad som händer i kroppen och hjärnan vid stresspåslag och 

hur man kan ändra sin livsstil beträffande sömn, matvanor, alkoholvanor och aktivitet för att 

bättre kunna ta tillvara sina personliga styrkor. Informationens mål är också att öka kunskapen 

om hur sociala relationer, arbetsbelastning och orättvisor m.m. kan öka stressnivåerna. Målet 

är även att hjälpa individen att identifiera de egna stressorerna samt att skapa balans mellan 

vila och aktivitet (Glise & Ahlborg, 2013). 

Fysisk aktivitet – Fysisk aktivitet i lagom mängd är mycket viktigt i behandling av 

utmattningssyndrom och är en kostnadseffektiv och enkel metod som kan ske enskilt eller i 

grupp (Ibid.). Detta bekräftas av Währborg (2009) som även skriver att konditionsträning 

fungerar stressförebyggande och bland annat sänker blodtrycket. 

Psykoterapi – Då utmattningssyndrom på grund av bristerna i både de mentala och 

fysiska resurserna ofta kompliceras av oro eller ångest kan psykoterapi vara ett effektivt 

inslag i den multimodala behandlingen (Glise & Ahlborg, 2013). 

Läkemedel – Då utmattningssyndromet kompliceras av egentlig depression och/eller 

ångest kan läkemedel såsom SSRI mot ångest och SNRI mot depressiva symtom erbjudas. 
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Om sömnstörningar förekommer kan även Mitrazapin bli aktuellt. Läkare bör dock noga 

överväga effekten av all medicinering innan eventuell insättning och även undvika 

bensodiazepiner (Ibid.). 

Stresshantering – Är enligt Währborg (2009) en form av psykoterapi där kunskaper och 

fokus på de egna reaktionerna samt ett systematiskt sökande efter nya reaktionsformer gör det 

möjligt för individen att bemästra sin situation 

Sömnskola – När individen till viss del återhämtat sig behöver denne få kunskaper om 

sitt eget sömnbeteende och verktyg för att öka sömnkvaliteten (Glise & Ahlborg, 2013). Detta 

eftersom sömnen är mycket viktig vid all återhämtning och påverkar vår förmåga att hantera 

de problem vi möter i vår vardag (Währborg, 2009).  

Avstämningsmöte – Individen, arbetsgivaren, Försäkringskassan [FK] och läkaren 

träffas för att diskutera vilka åtgärder som behövs från samtliga parter för att underlätta 

återgången till arbete. Återgång till arbete bör ske genom deltidssjukskrivning och med 

successiv upptrappning i arbetstid. Stegen i upptrappningen bör vara tillräckligt långa för att 

uppnå varaktig arbetsförmåga (Glise & Ahlborg, 2013).  

Tidigare forskning visar att en kombination av traditionellt omhändertagande och hjälp 

att känna igen stressorer, hantera och förstå stressymtom är att betrakta som effektivt vid 

behandling av UMS (Grossi & Santell, 2007). Det är däremot inte lämpligt att använda 

diagnoserna för depression eller ångest vid behandling av UMS (Grossi, Perski, Osika & 

Savic, 2015). Detta eftersom det i studier av Åsberg, läkare och professor i psykiatri vid 

Karolinska Institutet, (refererad i Grossi, Perski, Osika & Savic, 2015) har visat sig att UMS 

ofta saknar den typ av nedstämdhet, håglöshet och de självförebråelser som annars är 

karaktäristiskt vid depression. Även sömnproblemens karaktär och sjukdomarnas duration 

skiljer sig åt. Som exempel kan nämnas att vid UMS karaktäriseras sömnproblemen av att 

personen har svårt att somna in men vid depression karaktäriseras sömnproblemen istället av 

att personen vaknar upprepade gånger per natt.  

 

Återgång till arbete 

I en studie av Tjulin, MacEachen och Ekberg (2010) fann man bland annat att den som återgår 

till arbete passerar tre olika faser. Borta från arbetet, Tillbaka på arbetet och Behålla 

arbetsförmågan. I den första fasen upptäckte författarna att kollegor, chefer och den 

sjukskrivne försökte finna ett balanserat sätt att hålla kontakt och att det här rådde stor 

osäkerhet hos alla parter om hur denna kontakt ska upprätthållas. I den andra fasen upptäckte 



 

 

10 

 

författarna att chefer och kollegor antar olika, och för varandra osynliga, roller för att hjälpa 

den som återgår i arbete.  I den tredje fasen fann författarna att cheferna på ett informellt vis 

överlämnade ansvaret till den återinträdandes kollegor att åstadkomma en hållbar återgång. 

Detta för att cheferna saknade riktlinjer för hur en hållbar återgång i arbete ska gå till 

(Nordlund, Fjellman-Wiklund, Nordin, Stenlund & Ahlgren, 2013).  

Pless och Granlund (2011) menar att begreppet arbetsförmåga ligger på gränsen mellan 

den sjukskrivnes funktionstillstånd och arbetsplatsens krav. I detta gränsland upptäckte 

Noordik, Nieuwenhuijse, Varekamp, van der Klink och van Dijk, (2011) att det fanns en 

motsättning mellan den sjukskrivnes vilja att återgå till arbete och det beslut och 

genomförande som behövs för att slutföra denna intention. För att åstadkomma en varaktig 

arbetsförmåga behöver den sjukskrivne därför återgå till arbete successivt. Hen behöver även 

få förståelse för sina funktionsnedsättningar och behöver inte bara stöd från sin chef utan även 

från sina kollegor och de övriga rehabiliteringsaktörerna. Chefen anses här vara den viktigaste 

av rehabiliteringsaktörerna då denne kan ge stöd genom att strukturera upp återgången och 

anpassa arbetsplats och arbetsuppgifter så att återgången underlättas (Nordlund et al., 2013). 

Enligt Aas, Ellingsen, Lindøe & Möller, (2008)så är förmågan att ge socialt stöd och en 

kombination av att vara beskyddare och problemlösare de egenskaper som uppskattas mest 

hos chefen vid återgång till arbete. 

När det gäller UMS så kvarstår symtom som kognitiva störningar, energibrist och 

bristande uthållighet under lång tid (Glise & Ahlborg, 2013). Vid återgång till arbete eller vid 

försök att upprätthålla ett arbete kan dessa funktionsnedsättningar skapa en negativ spiral 

(Eling et al., 2005).  Särskilt äldre personer har svårt att öva upp och behålla arbetsförmågan 

(Karlsson, Jönsson & Österberg, 2014; Vahlne Westerhäll et al., 2009). Det är därför önskvärt 

att arbetsgivaren och andra på arbetet får adekvat information om de funktionsnedsättningar 

som sjukdomen medför för att på så sätt underlätta interaktionen på arbetsplatsen. Annars kan 

personens negativa förväntningar förstärka besvären. Personen bör även ges tid för planering 

och förberedelser för arbetet och få möjlighet att arbeta i en ostörd miljö. Det är även viktigt 

att personen får möjlighet och utrymme att prioritera bland arbetsuppgifterna och att hen får 

möjlighet att utföra en arbetsuppgift i taget. Detta blir en allt betydelsefullare fråga i takt med 

att kraven på arbetsmarknaden ökar (Arbetsmiljöverket, 2014). 
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Krav, kontroll och stöd  

I sin bok skriver Karasek & Theorell (1990) att även om höga krav på arbetet är en riskfaktor 

att räkna med så är det inte förrän dessa krav kombineras med låg kontroll som riskerna för 

stressrelaterad ohälsa ökar. Deras modell förklarar förhållandet mellan krav, kontroll och 

socialt stöd.  

Ett arbete med höga krav som samtidigt erbjuder bra stöd och kontroll över 

arbetssituationen ses som ett aktivt och motiverande arbete som leder till personlig utveckling. 

Spända arbeten med låg kontroll och höga krav leder däremot till stress. Stort socialt stöd kan 

minska belastningen i denna typ av arbeten medan brist på socialt stöd däremot kan ge en 

känsla av isolering (Pinto, Dawood & Pinto, 2014). 

I en studie av Lindeberg et al. (2010), där man undersökte arbetsförhållandena hos 

medelålders män och kvinnor, fann man att en kombination av höga krav på arbetet, låg 

kontroll och lågt socialt stöd var signifikant sammanlänkat med utmattning. Detta bekräftas av 

Magnusson Hansson, Theorell, Oxenstjerna, Hyde och Westerlund (2008) och Währborg 

(2009) där den senare även skriver att socialt stöd är den viktigaste hälsofrämjande faktorn 

och att brist på socialt stöd är att betrakta som en stressor.  

 

Figur 1. Krav – kontroll – stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa hur personer som insjuknat i utmattningssyndrom 

upplevt återgången till arbete och kontakten med eventuella rehabiliteringsaktörer. 
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Metod 

 

Urval 

Urvalet är att betrakta som ett bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman (2012) innebär att 

forskaren baserar undersökningen på individer som i ett visst syfte finns tillgängliga. 

Författaren har valt att utgå från personer som funnits tillgängliga i bekantskapskretsen och 

som någon gång under de senaste tio åren drabbats av självskattat eller diagnosticerat 

utmattningssyndrom. Viss vägledning i sökandet efter intervjupersoner har författaren fått 

genom en närstående. 

I undersökningen ingick tre vuxna personer som återgått till arbete om minst sjuttiofem 

procent. Detta för att säkerställa att intervjupersonerna fått tillräcklig mognad i ålder, distans 

till insjuknandet och återfått fysisk och psykisk stabilitet i sådan grad att de inte riskerade sin 

hälsa.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer där samtliga intervjupersoner fått 

samma frågor. Uppföljningsfrågor har ställts vid behov. Detta för att ge alla intervjupersoner 

möjlighet att fördjupa sitt svar inom varje ämne. En intervjuguide
1
 användes för att säkerställa 

att alla intervjupersoner skulle få samma frågor.  

Semistrukturerad intervju är enligt Bryman (2012) en intervjuform där respondenterna 

får svara på frågor som ställs utifrån ett i förväg utarbetad intervjuguide. Alla respondenter får 

samma frågor om ett ämne och vid behov ställs också följdfrågor. Ordningen bland frågorna 

kan dock variera något.  

Intervjufrågorna var 6 till antalet och intervjun inleddes med att intervjupersonen fick 

berätta om sig själv, sin personlighet och sin arbetssituation. Därefter fick intervjupersonen 

svara på frågor som rörde rehabiliteringsprocessen för att sedan beröra återgången till arbete 

och eventuella arbetsbyten. Intervjun avslutades med att intervjupersonen fick ge synpunkter 

om vad som vid återgång till arbete varit bra och mindre bra. 

Som forskningsstrategi valdes en kvalitativ forskningsansats. Enligt Bryman (2012) har 

kvalitativ strategi en kontruktionistisk inriktning vilket innebär att verkligheten anses vara 

                                                      
1
 Intervjuguide se bilaga 1 
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konstruerad av den verklighet som personerna uppfattar och de handlingar de utför. Kvalitativ 

forskningsstrategi har även ett tolkande synsätt där tonvikten ligger i hur människor upplever 

sin alltjämt skiftande verklighet.   

Intervjuguiden baserades på syftet och intervjuerna utfördes på en plats respondenterna 

själva valt. Varje intervju tog mellan 30 och 60 minuter inklusive bakgrundsinformation som 

också spelades in. Datainsamlingen genomfördes mellan den 19 och 29 april 2015 och 

intervjuerna spelades in på författarens telefon.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades med hjälp av dataprogrammet OTranscribe och genomlästes 

därefter ett flertal gånger för att hitta texternas gemensamma drag. Med hjälp av 

dataprogrammet OpenCode gjordes en kvalitativ innehållsanalys av de transkriberade 

intervjuerna enligt Graneheim och Lundmans (2004) riktlinjer på manifest nivå. 

Användningen av denna analysmetod innebär att analysen hålls textnära och man låter texten 

förmedla ett buskap utan att någon tolkning av den underliggande meningen äger rum (ibid.) 

För att lättare kunna hantera textmassan utan att förlora dess innebörd togs 

meningsenheter ut som sedan omformulerades i en kondenserad mening. Sedan 

kondenserades meningen ytterligare till en kod som därefter kategoriserades i en subkategori.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

mening 

Kod Subkategori Kategori 

 ”Jamen när jag hade 

jobbat 25%  så.. Den 

där tiden då kändes 

ju att.. Jamen.. 50% 

borde ju funka. Och 

så i synnerhet med 

tanke på de här 

förutsättningarna 

som jag har haft då. 

Att jag får jobba som 

det passar mig”. 

Upplever att han 

fått bra 

förutsättningar 

att utöka 

arbetstiden 

eftersom han har 

fått bestämma 

arbetstider själv 

Upplever bra 

förutsättningar 

för successiv 

återgång. Fått 

bestämma 

arbetstider själv 

 

 

 

 

Upplevelser 

av stöd på 

arbetet 

 

 

 

 

Upplevelser 

på arbetet 
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Under arbetets gång identifierades kategorier i datamaterialet som i sin tur utgjorde den 

ram i vilken subkategorierna med liknande innehåll sedan samlades. Totalt identifierades två 

kategorier och sex subkategorier enligt följande: 

Kategorier: Upplevelser på arbetet och Upplevelser i kontakt med rehabaktörer. 

Subkategorier: Krav på arbetet, Krav i kontakt med rehabaktörer, Kontroll på arbetet, 

Kontroll i kontakt med rehabaktörer, Stöd på arbetet och Stöd i kontakt med rehabaktörer. 

 

Tabell 2. Översikt subkategori och kategori 

Subkategori Kategori 

Upplevelser av krav i kontakt med rehabaktörer 
Upplevelser i kontakt med 

rehabaktörer 
Upplevelser av kontroll i kontakt med rehabaktörer 

Upplevelser av stöd i kontakt med rehabaktörar 

Upplevelser av krav på arbetet 

Upplevelser på arbetet Upplevelser av kontroll på arbetet 

Upplevelser av stöd på arbetet 

  

 

Metodproblem 

Valet av respondenter utifrån ett bekvämlighetsurval har gjort det svårt att generalisera 

resultaten till en större population eftersom urvalet knappast är representativt för en sådan 

(Bryman, 2012). På grund av detta, och det ringa antalet intervjupersoner, bör insamlade data 

och resultatet av denna undersökning ses som preliminärt och istället inspirera till fortsatt 

forskning.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Bryman (2012) och Kvale och Brinkmann (2014) finns ett antal etiska riktlinjer som 

måste följas för att skydda de individer som deltar i en undersökning från skada. Dessa etiska 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

För att möta dessa krav kontaktades intervjupersonerna först per telefon. Några dagar 

innan intervjun ägde rum skickades därefter ett informationsbrev
2
 till intervjupersonen via 

brev. I brevet framgick att deltagandet var frivilligt och att hen när som helst kunde välja att 

                                                      
2
 Informationsbrev se bilaga 2 
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avstå. Inga krav av något slag ställdes således på intervjupersonen. Information om 

undersökningens syfte, intervjufrågor samt kontaktinformation fanns också med i detta brev. I 

brevet fanns även information om hur personuppgifter skulle behandlas och hur data som 

insamlats skulle användas.  

Intervjupersonernas identitet behandlades med största försiktighet. Ljudupptagningarna 

från intervjuerna förvarades på författarens telefon och raderades när dessa transkriberats. Vid 

transkriberingen avidentifierades intervjupersonernas namn och ersattes med en kod. I 

transkriberingen avidentifierades även ortsnamn, företagsnamn och personnamn. Dessa har i 

arbetet ersatts med orden ortsnamn, namn på arbetsplats och personnamn. Detta säkerställer 

att resultatet inte kan härledas till någon specifik person eller geografisk plats.  

De data som samlats in i undersökningens syfte användes endast för att färdigställa 

denna C-uppsats.  

Resultat 

 

Intervjupersonerna 

De tre intervjupersonerna, två män och en kvinna, är verkstadsarbetare och arbetar heltid. De 

har ordnade sociala förhållanden och har en ålder mellan 49 – 53 år. Alla har någon gång 

under de senaste 10 åren varit sjukskrivna på heltid för självskattat eller diagnosticerat UMS. 

Sjukskrivningstiden på heltid varierade mellan intervjupersonerna från 3 veckor till 3 

månader.  

En av intervjupersonerna, intervjuperson 2, återgick successivt och intervjuperson 1 återgick 

direkt till heltid efter sjukskrivning. Intervjuperson 3 återgick först på halvtid till sitt ordinarie 

arbete men bytte sedan till ett annat arbete inom samma yrkeskategori men då på heltid. Två 

av intervjupersonerna har även omskolat sig.  

 

Resultatdelens Upplägg 

Resultatet som framgår av tabell 2 redovisas sammanfattningsvis med utgångspunkt i de två 

kategorier som framkom under analysarbetet. Därefter följer redovisning av de sex 

underkategorierna där citat använts för att förtydliga resultatets innehåll. 
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Sammanfattning av upplevelserna på arbetet 

Intervjumaterialet visar att i de fall återgången till arbete sker successivt upplevs kraven på 

arbetet vara avsevärt lindrigare än vid direkt återgång till heltid. Detta eftersom kraven på 

arbetstagaren reduceras då arbetsgivaren görs medveten om situationen och ges tillfälle att ge 

extra stöd. Arbetstagaren får även tillfälle att successivt vänja sig vid att vistas på 

arbetsplatsen vilket upplevs ge ökat utrymme för kontroll av den egna arbetssituationen. 

Kravlösa arbetsuppgifter, självstyre av arbetstider och arbetets upplägg är ytterligare exempel 

på faktorer som upplevs underlätta återgången till arbete.  

Vid direkt återgång till heltid upplevs däremot kraven på arbetsplatsen som höga och 

möjligheterna till kontroll av arbetssituationen och tillgången till stöd upplevs vara kraftigt 

reducerade. Detta beror bland att på att arbetsgivare och arbetskamrater får veta väldigt lite 

eller inget alls om arbetstagarens situation och därmed inte alltid ges möjlighet att ingripa. 

Detta gäller särskilt i de fall då arbetstagaren bytt arbetsplats.  

Här nedan beskrivs de upplevelser som framkom vid intervjuerna. 

 

Upplevelser av krav på arbetsplatsen 

I och med att intervjupersonen som återgick successivt ökade sin arbetstid infann sig ett krav 

att ingå i produktionskedjan och då även kravet att klara leveranstider. Dessa krav upplevdes 

ge risk för återfall men ansågs inte enbart komma från arbetsgivaren utan även från 

intervjupersonen själv.  

 

”Jag försöker ändå. Jag har ju ändå en tanke med mig. Leveranstider. Att vi ska 

bli. Försöka få iväg. Om jag gör klart det här i rätt tid då ligger det inte hos mig att 

det inte kommer i tid. Utan. Men så tycker jag väl att alla borde tänka. Att vi har 

en leveranstid och sådär. Men det är lätt att halka tillbaks i situation som man va i 

fjol den här tiden” (Intervju 2).  

 

Intervjupersonen som återgick på halvtid upplevde återgången som bra och kravlös även om 

det redan i början av återgången fanns ett visst krav att sköta de nödvändigaste av 

arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter upplevdes dock inte som särskilt påfrestande. 

 

”Men jag tycker att de tog hand om mig bra i alla fall. De ställde inget krav på 

mig på arbetsplatsens namn. De gjorde inte det” … ”De va väl i princip att jag 
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fick säga till om det va nånting jag ville göra utöver. Jamen, det här. Jag måste 

sköta provtagningar och såna där saker. Jag måste ju göra nånting när jag är där” 

(Intervju 3).  

 

Intervjupersonen som återgick direkt till heltid upplevde stora krav från arbetsgivaren då 

dessa vid återgången var oförändrade och därför oerhört påfrestande. Att arbeta heltid ansågs 

vara en förutsättning för att utföra den huvudsakliga arbetsuppgiften. Intervjupersonen var 

endast sjukskriven i tre veckor och arbetade sedan under dessa förutsättningar i ytterligare ett 

års tid. Intervjupersonen uppger att hen varje dag pressade sig själv till att arbeta och att hen 

efter ett samtal med arbetsgivare och facklig representant till slut sade upp sig själv. 

 

”Ja då vart det ju hundra procent igen. De va ju bara direkt på. I och med att man 

kör buss. För det bli ju att man kan ju inte köra buss halva sträckan och sen får de 

gå heller” … ”Då skulle man åka därifrån kvart i ett och när jag kom ner dit då 

drog jag bara jackan över huvudet och satt bara och skaka som ett asplöv. Och det 

där med att städa bussen och sånt som man brukar göra, det hoppade jag över. Jag 

bara skaka. Och sen skulle man lasta lite gods. Då var man ju tvungen och 

stålsätta sig för att göra de. Man låg där och skaka som ett asplöv under jackan i 

två, två och en halv timme. Sen köra hem. Och samma nästa dygn. Samma nästa 

dygn och så höll det på” (Intervju 1). 

 

De höga kraven upplevdes av samma intervjuperson komma sig av att hen inte berättade för 

någon om sin situation. 

 

”Eftersom de inte vetat nånting om mig heller som då jag stod där på 

arbetsplatsens namn och svarva och ingen visste nånting så.. Det var ganska 

jobbigt. Men, jag sa ju ingenting själv heller så jag har ju mig själv att skylla” 

(Intervju 1). 

 

När det för intervjupersonen som återgick successivt blev aktuellt att arbeta mer än halvtid 

sammanföll detta med den årliga inventeringen. Eftersom arbetsgivaren uppmanat alla 

anställda att delta i inventeringen upplevdes detta som ett krav som utmynnade i en känsla av   

lojalitet gentemot arbetskamraterna. 
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”Då skulle vi ha inventering på jobbet och de hade ju skrivit på datorn att det var 

obligatoriskt och då kände man sig ju som en skit då om inte jag ska vara där på 

dagtid när alla andra ska inventera” (Intervju 2). 

 

Upplevelser av kontroll på arbetsplatsen 

Första arbetsdagen på dagtid upplevdes av intervjupersonen som återgick successivt som 

mycket påfrestande. 

 

 ”Svänger in på parkeringen och ser alla bilar där. Alldeles sjöblöt i svett. När man 

går in på verkstan och så är man som en strykarkatt. Det är knappt man vill hälsa 

på folk” (Intervju 2).  

 

Återgången till arbete var för samtliga intervjupersoner mer eller mindre mödosam och vissa 

situationer upplevdes mer påfrestande än andra. Särskilt påfrestande var det att räkna, vistas 

bland folk samt att ha arbeten i kö. För att klara av dessa pressande situationer använde 

intervjupersonerna olika strategier såsom egna sätt att räkna, gå undan och att ställa arbetena 

utom synhåll.  

 

”När jag stod där på namn på arbetsplats och skulle stå vid en svarv och lära mig 

och.. Massa siffror och de är minus noll.. ta bort 0,172 ifrån X och nå Z och 

såndär matematik och de va skitsvårt”… ”Som då jag räkna. Då måste jag räka på 

helt egna konstiga vis så kan jag ju komma till ett svar ändå” (intervju 1). 

  

”Blir det för många på samma ställe så går jag gärna undan. Ibland blir det bara 

för mycket. Ibland vill man bara vara ifred”… ”Kolla datum och så börjar man på 

och jaga upp sig men min lösning på det har ju varit det att NEJ nu tar jag det här 

och så har jag tagit trucken och så har jag kört undan alla andra pallar så dom inte 

står hos mig” (Intervju 2). 

 

Intervjupersonen som återgick successivt till arbete upplevde det som särskilt ansträngande att 

utöka från halvtid till sjuttiofem procent. Hen upplevde sig då inte ha krafter kvar till socialt 

umgänge och andra fritidsaktiviteter  
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”Det har ju funkat. Men det har ju varit slitsamt. Efter de här sjuttiofemprocenten 

har man ju varit helt slut. Man har ju inte orkat. Har ju inte haft någon ork i övrigt 

efter det” (Intervju 2). 

 

Symtomen anses av intervjupersonen som återgick direkt till heltid att kvarstå under lång tid 

men efter att ha vistats en tid på arbetet upplevdes pressande situationer såsom svårigheter att 

räkna och tänka m.m. lättare att hantera. Detta eftersom intervjupersonen med tiden lärt sig 

leva med sina tillkortakommanden utvecklat olika strategier för att hantera dem.  

 

”Man blir ju inte bra heller på en gång. Det är ju inte som att du har stukat en fot 

eller nånting” … ”Jag kan ju lättare hantera det här. Mycket lättare nu än förut 

även om det blir en stressad situation. Man är ju ganska feg å. Man undviker ju 

också” …” Jag lär mej ju leva me’t” (Intervju 1). 

 

Intervjupersonen som återgick successivt upplevde att funktionsnedsättningarna var av 

kognitivt slag och hen ansåg sig vara förändrad.  Arbetsledare och arbetskamrater upplevdes 

att med tiden åsidosätta dessa funktionsnedsättningar vilket i sin tur ansågs öka risken för 

återfall. Detta upplevdes öka det egna ansvaret att sätta gränser.  

 

”Jag känner ju det på både min arbetsledare och mina arbetskamrater att nu är det 

precis som ingenting har hänt men det syns väl inte utanpå mig om man säger. Det 

syns väl inte på mig att.. Vad jag har varit ute för eller fortfarande bär på liksom 

att.. Jag är inte som förut. Så är det ju. Jag är inte som förut” … ”För man är rädd 

å hamna i samma situation igen. Risken finns ju men man får väl försöka komma 

ihåg det och kanske försöka påminna folk att nu hejdar vi oss. Nåt sånt. Jag vet 

inte om jag duger till det men det är ju så man måste försöka tänka”  

 (Intervju 2). 

 

Upplevelser av stöd på arbetsplatsen 

Stödet från arbetsgivaren upplevdes som mycket stort för intervjupersonen som återgick 

successivt till arbetet. Efter dialog med sina chefer och sin arbetsledare fick hen till stor del 

styra sina arbetstider helt på egen hand och kunde därigenom undvika den stress som uppstod 
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i interaktion med andra människor. Intervjupersonen fick även som första arbetsuppgift att 

städa och organisera sin arbetsplats. Detta upplevdes som mycket bra då det inte fanns några 

krav att ingå i produktionskedjan.  

 

”Jag må ju ha värdens bästa arbetsgivare. Jag har ju.. Jag har ju mer eller mindre 

fått styra eller jobba precis som det har passa mig”… ”Fixa min arbetsplats. 

Plocka ner alltihop och städa. Måla arbetsbänken. Sätta upp nya verktygshållare. 

Ja, de va jättebra. De va allt jag behövde göra. Det fanns liksom inga andra krav 

på mig och det va jag som fråga om jag fick göra det. Å de va de helt med på” 

(Intervju 2). 

 

Upptrappningen till heltid upplevdes som lyckosam. En bidragande orsak till detta var de 

arbetsvillkor som bestämts i samråd med arbetsgivaren. Fyrtio timmars arbetstid per vecka var 

en målsättning och inte ett krav vilket intervjupersonen upplevde som bra. 

 

”Jag har ju fått bolla lite med arbetstiderna här men det har ju inte varit ett 

problem utan det har ju varit en bra lösning tycker jag. Och skönt. Skönt att ha det 

förtroendet också från företaget också. Att de låter en göra det” (Intervju 2). 

 

Intervjupersonen återgick direkt till halvtid och upplevde att arbetsgivaren gav ett gott stöd då 

det fanns möjlighet att avstå från att utföra vissa arbetsuppgifter och hen även gavs inflytande 

över sina arbetstider m.m.   

 

”De va inge jag måste göra och så det här jag fick lägga upp timmarna hur jag 

ville” (Intervju 3). 

 

När det gäller stöd från arbetskamrater upplevdes detta av samtliga intervjupersoner som 

oförändrat eller ganska bra oavsett om denne berättat om sin situation på arbetsplatsen eller 

inte. 

 

”Där skulle jag lära mig en CNC-svarv. Men ja, med hjälp och så där. Man visa ju 

ingenting då heller. Ingen visste nånting. Man sa det aldrig åt nån” (Intervju 1). 
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”Jag har ju jättebra arbetskamrater så är det ju absolut men jag vet ju inte om jag 

har nåt stöd utan när dom träffar mig eller när jag träffar dom eller nåt sånt därnt 

så känns det ju som allt är som vanligt” (Intervju 2). 

 

”Jo, men det var helt ok. Jag kände inte alls att det va nån som inte ville stötta mig 

heller” (Intervju 3). 

 

 

Sammanfattning av upplevelserna i kontakt med rehabiliteringsaktörerna  

Vi successiv återgång visar intervjumaterialet att de täta kontakterna med läkare och FK 

upplevs som mycket påfrestande och informationen upplevs som bristfällig. Stödet från dessa 

rehabiliteringsaktörer upplevs som ringa till skillnad mot samtal med psykoterapeut som anses 

vara ett mycket bra stöd om än otillräckligt.  

Vid direkt återgång till heltid upplevs däremot kraven från läkare och FK som obetydliga och 

kontakten med dessa rehabiliteringsaktörer som mycket begränsad. Stödet från läkare upplevs 

som bra och kontakten med FK och Arbetsförmedlingen [AF] likaså. Stöd av psykoterapeut 

upplevs även här vara ett mycket bra stöd men trots detta upplever de som genomgått denna 

typ av återgång ändå att de rehabiliterat sig själva.  

Här nedan följer de upplevelser som framkom vid intervjuerna. 

 

Upplevelser av krav i kontakt med rehabiliteringsaktörerna 

Enligt den intervjuperson som återgick successivt upplevdes kontakten med sjukvården som 

mycket påfrestande då hen på kort tid fick träffa tre olika läkare. En läkare angavs som 

särskilt påstridig och ville att hen skulle börja arbeta trots att arbetsplatsen var stängd under 

hela juli månad. När intervjupersonen med stor möda förklarat för läkaren att detta inte 

möjligt fortsatte läkaren pressa på om återgång. Detta upplevdes som mycket påfrestande då 

intervjupersonen kände stor osäkerhet rörande den egna hälsan.  

 

”De känns ju som nånting som hon tvinga fram liksom. Och en annan vet ju inte. 

Jag ha ju aldrig vare i den här situationen förut. Vad säger man då när nån säger 

att.. -Jamen, då kan du ju åka dit och jobba då och då. Vad säger man då? Nä de 

kan jag inte! Hur kan jag säga de en månad innan? Jag vet ju inte vart jag ä! Jag 
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har ju ingen förklaring till hur jag fungera. Och då vart de liksom att.. Jamen, då 

säger vi så. Och så fick man det avklarat liksom” (Intervju 2). 

 

Kontakten med AF upplevdes som bra av de två intervjupersoner som varit inskrivna där. Det 

stöd som AF erbjöd var bland annat samtal med psykoterapeut och utbildningar. Båda 

intervjupersonerna fick gå en svetsutbildning och upplevde detta som bra och kravlöst.  

 

”Då vart det ju skola istället och det är ju i och för sig också på heltid men det är 

ju en ganska slapp skola egentligen där man gör efter förmåga” … ” Det tror jag 

va nån viloperiod också. Att det vart som så kravlöst” (Intervju 3). 

 

Den kvinnliga intervjupersonen upplevde ett krav från handläggaren på AF att göra praktik på 

en verkstad innan hon fick börja utbildningen.  

 

”Jag fick ju lov och göra en månads praktik på en verkstad först för min 

arbetsförmedlare trodde inte jag passade i en verkstadsmiljö. (skratt) jag såg väl 

inte ut som en svetsare” (Intervju 3). 

 

Upplevelser av kontroll i kontakt med rehabiliteringsaktörerna 

Intervjupersonen som återgick successivt upplevde det svårt att kontakta Hälsocentralen [HC] 

och FK då detta måste ske under arbetstid och detta kunde ta en hel förmiddag. De långa 

väntetiderna i telefonkön och väntan på telefonsamtal under arbetstid upplevdes som oerhört 

stressande. Intervjupersonen upplevde det dessutom som mycket svårt att koncentrera sig på 

arbetet eftersom telefonsamtalet tog all fokus.  

 

”Men bara stressen av att vänta på ett samtal man är rädd att missa är ju helt… Ja, 

den går inte att beskriva” … ”Sånt där stressa en ju nå vansinnigt liksom. Och de 

är ju bara ett enda litet samtal. Kan ju förstöra en hel dag. Likväl är det med 

Hälsocentralen då att lämna ett telefonnummer så ringer vi upp. Jo, men det har ju 

hänt att de ringt upp dan efter” (Intervju 2). 
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Samma intervjuperson upplevde att antalet sessioner hos psykoterapeut var för få då hen fick 

fem samtalstillfällen genom arbetsgivarens försäkring. Vid det femte tillfället avslutade 

psykoterapeuten kontakten trots att intervjupersonen inte upplevde sig vara färdigbehandlad.  

 

”På femte mötet där jamen då var vi klara. Men han va ju klar men jag vet inte om 

jag var klar. Då var som försäkringspengarna slut och så. Jag är inte övertygad om 

att jag var klar där helt” (Intervju 2). 

 

Upplevelser av stöd i kontakt med rehabiliteringsaktörerna 

För de två intervjupersoner som återgick till direkt heltid upplevdes kontakten med läkare 

fungera bra även om det medicinska stödet i det ena fallet upplevdes som i stort sett 

verkningslöst. 

 

”Och då fick man nå.. lyckopiller kanske det kallas. Man skulle bli.. men inte fan 

hände det nånting” … ”sen börja jag jobba igen. Och som sagt med busskörning! 

Och jag sov aldrig. Jag var vaken dygnet runt. Jag var vaken jämt! Ja, jag fick ju 

sömntabletter i alla fall och då kanske jag somna till nån halvtimme” (Intervju 1). 

 

Kontakten med FK ansågs av de intervjupersoner som återgick till heltid vara problemfri då 

ingen av dem kunde dra sig till minnes att det funnits någon kontakt. 

 

”Jag har inget minne av den så det måste ha varit problemfritt. De vart liksom 

bara att jag vart sjukskriven och sen var det som inge mer” (Intervju 3). 

 

Samtalsterapi med psykoterapeut eller kurator upplevdes av samtliga intervjupersoner 

som ett mycket bra stöd. 

 

”På hösten då. Då tog det om och sen efter den då så fick jag faktiskt träffa nån 

terapeut och såhär då. Och de va jävligt bra faktiskt” … ”Jag vet ju inte om jag 

hade varit i samma läge om jag inte gått där. Jag upplever det som att det va 

väldigt bra” (intervju 1). 
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”Men jag fick ganska fort ändå komma och prata med en kurator som jag tyckte 

va jättebra” (intervju 3). 

 

”Den där terapeuten jag har haft. Tyckte de var bra i början” (Intervju 2). 

 

Två av intervjupersonerna upplevde inte att de fått någon egentlig information från 

rehabiliteringsaktörerna om vad de drabbats av. 

 

”Jag vet inte om jag fått nån information egentligen” (Intervju 2). 

 

”Jag tror inte det” … ”men jag fick ju aldrig nån diagnos” (Intervju 1). 

 

Intervjupersonen återgick direkt till heltid och upplevde inte att hen fått ta del av någon 

egentlig rehabiliteringsinsats. 

 

”Den har jag fått stått för själv” (Intervju 1). 

 

Diskussion 

Syftet med undersökningen var att belysa hur personer som varit sjukskrivna för 

utmattningssyndrom upplevt återgången till arbete och kontakten med olika 

rehabiliteringsaktörer. Författaren anser att syftet med undersökningen är uppnått och det 

mest framträdande fyndet var stödets stora betydelse i den process som återgången till arbete 

faktiskt är för de som återgår till arbete efter UMS. Det behövs ändå mer forskning kring 

stödets utformning ute på arbetsplatserna då det råder stor osäkerhet kring detta bland 

arbetsgivare och kollegor. 

 

Resultatdiskussion 

När det gäller upplevelser av krav på arbetsplatsen visar resultatet på stora skillnader 

beroende på om återgången varit successiv eller direkt till heltid.  

En iakttagelse var att även om intervjupersonen till en början fått kravlösa 

arbetsuppgifter så infann sig så småningom även ett inneboende krav att hålla leveranstider, 

vara lojala gentemot arbetskamrater och till nytta för arbetsgivaren.  
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Att på detta sätt vara något överambitiös är inte ovanligt hos de som insjuknat i UMS 

och risken för återfall är därför ofta överhängande. Detta stämmer med Glise & Ahlborg 

(2013) som menar att de ibland måste bromsas för att inte återgå till arbete för tidigt.  

Dessutom menar Nordlund et al. (2011) att upptrappningen försvåras av sådant engagemang 

och risken ökar därmed att man kvarstår i sjukskrivning. 

En iakttagelse var att när arbetsförmågan återvänder ökar även kraven på att producera. 

Dessa krav visade sig emellertid inte enbart komma från arbetsgivaren utan till stor del från 

intervjupersonen själv.  

Intervjupersonen som återgick till heltid berättade inte för någon om sitt tillstånd vilket i 

sin tur ledde till att hen upplevde stora krav och blev utlämnad att själv hantera de påfrestande 

situationer som uppstod på arbetsplatsen. Att dölja sitt tillstånd på detta sätt är även förknippat 

med låg kontroll och därför försvåras återgången avsevärt. Detta kallar Nordlund et al. (2011) 

för dold coping och menar att man ute på arbetsplatserna kan bidra till minskad sjukfrånvaro 

genom att efterstäva bättre kommunikation och flexiblare arbetsmiljöer.  

I intervjumaterialet finns exempel på de många svårigheter som intervjupersonerna 

mötte vid återgången. De kognitiva svårigheterna upplevdes som de mödosammaste eftersom 

de gav upphov till en känsla av att vara förändrad som person. Att hitta sätt att hantera de 

svårigheter som uppstår och lära sig förstå sig själv är därför mycket viktigt för att återfå full 

arbetsförmåga. Detta bekräftas i en artikel av Noredal Braathen, Eftedal, Tellnes & Haguli 

(2015) som också skriver att det är många faktorer som påverkar självuppfattningen hos den 

som återgår till arbete. 

Därför är det viktigt med ett stöd som innebär dialog mellan arbetsgivaren och den som 

återvänder och där fokus ligger på minskade krav och ökat självstyre. Det är också mycket 

viktigt att dialogen fortgår genom hela rehabiliteringsprocessen tills den återvändande uppnått 

full eller i vart fall tillräcklig arbetsförmåga. Den som återvänder är inte fullt produktiv och 

därför behövs enligt Tjulin et al., (2010) mer fokus på kommunikation och på att synliggöra 

de problem som finns för att personen ska återfå och behålla sin arbetsförmåga.  

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har i och med rehabiliteringskedjans införande 

2008 blivit otydligare vilket ibland kan leda till att arbetsgivaren undviker att engagera sig 

(Vahlne Westerhäll et.al. 2009). Uteblivet stöd från chefer och arbetsledare visade sig öka 

kraven och skapa skuldkänslor hos de som återgick på heltid. Enligt Glise och Ahlborg, 

(2013) är skam och skuldkänslor mycket vanligt. Detta eftersom de i vissa situationer och på 

grund av de kognitiva funktionsnedsättningarna inte kan leva upp till arbetets krav på 
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effektivitet. Stöd utifrån och de egna resurserna är då mycket viktiga för att återfå 

arbetsförmågan eftersom dessa komponenter ger varandra näring (Nordlund et al., 2013).  

En annan iakttagelse som gjorts i undersökningen är den brist på information som 

intervjupersonerna upplevt. Kunskaper om vad som händer i kroppen, hur man tillvaratar de 

egna styrkorna för att sänka stressnivån är essentiellt för behandling och rehabilitering av 

UMS (Glise & Ahlborg, 2013).  

Resultatet visar att kraven om täta kontakter med läkare och FK upplevs som mycket 

påfrestande vid successiv återgång. Läkare upplevdes dessutom som påstridiga både när det 

gällde att återgå till arbete och i viss mån också medicinering. Att uppleva läkarbesök och 

myndighetskontakter som påfrestande kan ha att göra med personliga egenskaper. Likaså kan 

drivkraften att återvända till arbetet vara en personlig faktor som spelar in. Man bör dock 

komma ihåg att de som drabbas av UMS är oftast plikttrogna och noggranna och de behöver 

ibland bromsas för att inte återgå till arbete för tidigt (Glise & Ahlborg, 2013).  

Intervjupersonerna som återgick till heltid beskriver kontakten med FK och AF som bra 

trots att AF handläggaren krävde praktik innan kvinnan fick börja utbildning till svetsare. 

Detta är ett exempel på den särbehandling som förekommer när kvinnor kräver åtgärder som 

ligger utanför det normala utbudet för kvinnor. Vahlne Westerhäll et al. (2009) skriver om 

detta synliggörande av tjänstemäns uppfattningar i sin bok. 

Kontakter med FK och Hälsocentral upplevdes som mycket påfrestande då långa 

väntetider i telefon på arbetstid skapade koncentrationssvårigheter som gjorde att 

intervjupersonen inte kunde koncentrera sig på arbetet. Detta eftersom personer med UMS 

under lång tid efter insjuknandet har svårt att fokusera på flera saker samtidigt. Detta 

bekräftas av Eling et al. (2005).  

Samtliga intervjupersoner upplevde samtalsterapi med psykoterapeut eller kurator som 

ett mycket bra stöd. 

 

Metoddiskussion 

Då resurserna var begränsade passade ett bekvämlighetsurval bra som urvalsmetod. Valet att 

använda semistrukturerade intervjuer för denna undersökning baserades på syftet att belysa 

intervjupersonernas upplevelser av återgången till arbete. Att använda enkät skulle inte på 

samma sätt spegla dessa upplevelser då dessa ger en förhållandevis statisk bild av samhällets 

företeelser. 
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Genom att välja manifest nivå i innehållsanalysen har risken för egna tolkningar minimerats 

eftersom denna nivå lägger vikten i vad intervjupersonen säger rent konkret. Att koda och 

plocka ut kategorier och subkategorier var ett gediget arbete som fick göras om helt efter ett 

första misslyckat försök. I vissa avseenden kan denna analys fortfarande förbättras.  

Antalet respondenter som kunde komma i fråga att kontakta var mycket begränsat vilket var 

synd. Jämn könsfördelning och jämn fördelning i typ av återgång till arbete hade varit 

önskvärt men de som fanns tillgängliga var fortfarande sjukskrivna på mer än tjugofem 

procent. 
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Bilaga 1 Intervuguide 

 

Här nedan följer de frågor jag kommer att ställa till dig vid intervjun. 

De numrerade frågorna innehåller de ämnen jag vill ta upp under intervjun. De indragna 

frågorna kan betraktas som följdfrågor och är mer en guide så att vi båda vet vilka områden 

inom de olika ämnena som kommer att beröras. 

  

INTERVJUFRÅGOR  - Upplevelser av återgång till arbete vid utmattningssyndrom 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv och vad du jobbade med när du drabbades av 

utmattning? 

 Hur skulle du beskriva din personlighet? 

Hur länge sedan var det du drabbades av utmattning?  

Hur många procent arbetade du då?  

Har du kvar samma arbete idag? Om inte, berätta lite om vad du gör idag. 

Har du varit sjukskriven på heltid och i så fall hur länge? 

 

2. Hur upplever du din rehabilitering tillbaka till arbetet? 

Ex. Upplevelser av samtalsstöd, omhändertagande vid läkarbesök, medicinering, 

kontakt med Försäkringskassan etc.? 

Upplevelser av den information du fått? 

 

3. Hur upplevde du det att börja arbeta igen?  

Upplevelse av krav på arbetsplatsen? 

Upplevelser av kontroll vid arbetets planering och uppläggning? 

 Upplevelse av stöd från arbetskamrater och arbetsledning? 

 Upplevelse av attityder på arbetsplatsen? 

Upplevelse av hur de åtgärder som gjorts på arbetsplatsen fungerade? 

Upplevelser av dina egna resurser för att hantera pressade situationer på arbetet? 

  

 

4. Hur upplevde du det att gå upp i arbetstid från 25 – 50%? Från 50 – 75%? 
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 Upplevelser av beslutsprocessen kring upptrappningen? 

 Upplevelser att ha varit redo för upptrappning? 

 

5. Har du varit tvungen att gå ner i arbetstid igen vid något tillfälle och i så fall hur 

upplevde du det? 

Bytt arbete? I så fall hur upplevde du det? 

 

6. Vad upplever du har varit bra respektive mindre bra vid återgång till arbetet? 

 

Önskemål eller tips på annat omhändertagande? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

 

 

Diagnosen Utmattningssyndrom tillkom 2005 för att underlätta diagnosticeringen vid 

stressrelaterad ohälsa men trots att 10 år har förflutit så finns fortfarande många frågetecken 

kring sjukdomen. Eftersom stressfaktorerna som individerna upplever varierar från person till 

person och det fortfarande saknas definition på vad utmattning egentligen är blir 

diagnosticeringen ofta problematisk. Klart är dock att utmattningssyndrom oftast föregås av 

flera år av stress både privat och på arbetsplatsen och att vägen tillbaka till arbetslivet är ofta 

en lång och mödosam process. Oftast tar det mer än 6 månader för de drabbade att återgå till 

arbete och ibland blir det nödvändigt att helt byta arbetsplats.  

Jag undrar om Du skulle vilja vara delaktig i en studie där syftet är att belysa hur de som 

drabbats av utmattningssyndrom upplever återgången till arbete. Under våren kommer jag 

därför att genomföra intervjuer med personer som tidigare drabbats av utmattningssyndrom 

men som återgått till arbete om minst 75%. 

Under intervjun kommer Du att få svara på 5 – 6 frågor om hur du upplever att din 

rehabilitering tillbaka till arbetslivet har varit. Intervjun kommer att ta ca. 45 minuter och 

eftersom Du säkert har mycket att berätta kommer jag att spela in samtalet på min telefon. De 

uppgifter du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt d.v.s. inga personuppgifter kommer 

att registreras i studien och inga uppgifter som Du lämnar kommer att kunna spåras tillbaka 

till Dig som person.  

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan 

eller avstå från att svara på frågor utan att ange anledning till detta. 

Materialet kommer endast att användas för att färdigställa min C-uppsats på Mittuniversitetet 

i programmet: Hälsa och rehabilitering till arbetslivet. När uppsatsen blivit godkänd, efter den 

4 juni, kommer alla som deltagit få ta del av studien. 

 

Hälsningar Ingalill Skogelid,  

 

Om du har några frågor kring studien - kontakta mig gärna på telefon 070 – 291 00 13 eller vi 

e-post lilla.skogelid@hotmail.com .  
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