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Alltfler människor drabbas idag av stressrelaterad ohälsa. Som en 
följd av detta har sjukskrivningarna runtom i landet ökat markant. 
Syftet med föreliggande studie var att med hjälp av kvalitativ metod 
öka förståelsen för vad som kan bidra till tillfrisknande för kvinnor 
drabbade av utmattningssyndrom. Studien hade för avsikt att följa 
den nyare inriktningen inom psykologin som studerar sambandet 
mellan psykiska faktorer och hälsa under beteckningen Positive 
Health. I centrum för undersökningen stod de drabbades erfarenheter. 
Resultatet baserades på enskilda intervjuer vilka tolkades enligt 
tematisk analysmetod. De övergripande faktorer som framkom i 
resultatet var framförallt ändrat förhållningssätt mot sig själv och sin 
omgivning, vila, aktivitet, socialt stöd, struktur, samtal, medicinering, 
läkarens bemötande, den egna viljan och faktorer på arbetsplatsen. 
Tidigare forskning ger stöd åt flertalet av dessa faktorer. Studien kan 
bl a vara användbar för dem som insjuknar idag och framöver samt 
för vidare forskning inom området som kan hjälpa drabbade att få 
bättre behandling.  

 
 

Inledning 
 
Redan för trettio år sedan gick forskare ut och varnade för de långsiktiga 
konsekvenserna av det ökade tempot i samhället (Lundberg & Wentz, 2004). Deras 
farhågor verkar ha slagit in. Sedan slutet av 1990-talet har det skett en dramatisk ökning 
av långtidssjukskrivningar (Socialstyrelsen, 2003). Reaktion på svår stress, depression, 
utmattning och utbrändhet ingår bland de sju vanligaste diagnosgrupperna hos 
sjukskrivna privatanställda tjänstemän (Perski & Grossi, 2004).  Kraven på våra 
arbetsplatser runt om i landet är höga och många talar om den ökade stressen i 
samhället. Cirka 60 % av de arbetsrelaterade sjukdomarna orsakas av stress och för stor 
arbetsbelastning (Perski & Grossi, 2004). Majoriteten av dem som drabbas av 
stressrelaterad ohälsa är kvinnor, och då framförallt kvinnor inom vårdande yrken som 
står i daglig kontakt med andra människor. Inom den offentliga sektorn har 
arbetsskadeanmälningar och sjukskrivningar bland kvinnor ökat markant (Perski et al., 
2002). 
 
Definition 
 
Under årens lopp har flera olika termer använts för att definiera stressrelaterad ohälsa. 
Utbrändhet, stress och utmattning är några av de benämningar som använts. Utbrändhet 
har varit det ord som fått mest massmedial uppmärksamhet. När det går mode i ord 
anser Socialstyrelsen (2003) att det kan leda till risk för överdiagnostik, felbehandling 
eller att andra sjukdomstillstånd förbises. De tycker också att ordet utbrändhet har 
dåliga associationer eftersom det kan förknippas med något oåterkalleligt skadat, 
utbränt. Istället föreslår de att termen utmattningssyndrom används för de tillstånd där 
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depression inte har utvecklats. Då depression har utvecklats bör diagnosen egentlig 
depression med utmattningssyndrom användas. För ett lättare tillstånd av 
arbetsrelaterad psykisk ohälsa föreslår de att maladaptiv stressreaktion används 
(Socialstyrelsen, 2003).  
 
Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom enligt Socialstyrelsen; 
 
A. Fysiska och psykiska symptom på utmattning under minst två veckor. Symptomen 
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 symptom har förelegat i stort sett varje dag under samma 
tvåveckorsperiod: 
 
1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 
2) Påtaglig nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress 
3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet 
4) Sömnstörning 
5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 
6) Fysiska symptom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel 
eller ljudkänslighet. 
 
D. Symptomen 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 (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Sjukdomsbild 
 
Socialstyrelsen skriver i sin rapport (2003) att de läkare som har en någorlunda 
omfattande erfarenhet av patienter med utmattningssyndrom beskriver en ganska typisk 
sjukdomsbild. Symptomen utvecklas under en lång tid och sker successivt. 
Inledningsvis är ofta trötthet det vanligaste symptomet. Nästan alla som drabbas har 
problem med sömnen. En del har problem med att somna in, en del vaknar flera gånger 
under natten och känner ångest medan andra kanske sover hela natten men vaknar lika 
trötta och utmattade ändå (Glise & Björkman, 2004). Att då och då ha sömnstörningar 
är inget ovanligt men när sömnproblemen kvarstår vecka efter vecka, månad efter 
månad leder det till problem. Långvariga sömnproblem skall därav ses som en viktig 
varningssignal. Sömnforskare Torbjörn Åkerstedt (2001) har funnit att upplevelse av 
stress under dagen är mer relaterat till föregående natts dåliga sömn än till den aktuella 
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dagens verkliga stress. Detta visar hur viktigt god sömn är för hälsan. Problem med 
sömnen kan lätt leda till en nedåtgående spiral. Stress och dålig sömn bidrar till 
spänningar som i sin tur leder till ökad stresspålagring (Glise & Björkman, 2004). Ofta 
märker den drabbade själv att koncentrationsförmågan blir försämrad på grund av 
sömnförlusten, vilket gör att den drabbade måste lägga ännu mer energi på att hålla 
prestationsförmågan uppe. Den energin läggs ofta på arbetet vilket gör att andra delar i 
vardagen blir lidande såsom familj och vänner.  
 
Den drabbade känner sig vid det här laget ofta otillräcklig och frustrationen ökar. En 
tilltagande olust inför arbetet och inför olika krav överhuvudtaget brukar smyga sig på. 
Psykosomatiska besvär brukar också ge sig tillkänna som huvudvärk, yrsel, tryck över 
bröstet, hjärtklappning och/eller värk i muskulaturen (Glise & Björkman, 2004). Även 
anhöriga börjar märka att allt inte står rätt till. Koncentrationsproblemen brukar ofta 
förvärras och leder vanligtvis till påtagliga minnesstörningar. Ångestattacker, skuld- 
och skamkänslor är också vanliga. Vid det här laget visar den drabbade ofta tecken på 
djup nedstämdhet och sammanbrottet är nära (Glise & Björkman, 2004).  
 
Hur lång tid det tar innan den akuta försämringen äger rum varierar från fall till fall. 
Det kan ta några månader men rör sig oftast om en lång process på flera år 
(Socialstyrelsen, 2003). Den första läkarkontakten brukar ofta föregås av en akut 
försämring. Ibland kan en traumatisk händelse vara den utlösande faktorn. Patienten 
som söker är i djup kris och många har mycket svårt att acceptera den situation de 
hamnat i. Många känner skam över att ha drabbats och flertalet har orealistiska 
förhoppningar om ett snabbt tillfrisknande (Socialstyrelsen, 2003).   

 
Orsaker 
 
Det finns många orsaker till varför man drabbas av utmattningssyndrom. Ofta upplevs 
det som mycket svårt att påverka det som föranlett sjukdomen ( Leander et al., 2002). 
De orsaksfaktorer som finns i samspelet mellan individ och belastningsfaktorer, där 
arbetsbelastningen ofta står i fokus, är ofta intressanta att studera för att öka förståelsen 
kring varför man drabbas av utmattningssyndrom (Glise & Björkman, 2004). Kliniska 
studier visar att arbetsförhållandena är en central utlösande faktor i ungefär hälften av 
fallen bland dem som är sjukskrivna för affektiva sjukdomar såsom depression, ångest 
och psykiska stressreaktioner (Socialstyrelsen, 2003). Upprepade omorganisationer på 
jobbet och därmed ökad belastning och ökad oro är en ofta återkommande orsaksfaktor 
hos patienter med utmattningssyndrom (Perski, 2002). Flera problem inträffar när man 
gör nedskärningar inom organisationer utan att egentligen ha ordentliga resurser till att 
genomföra dem på ett bra sätt. Exempelvis kan neddragningar inom arbetet, förutom 
ökad arbetsbelastning för dem som är kvar, också leda till en ökad oro för att bli av med 
arbetet. Detta kan i sin tur leda till att människor riskerar sin hälsa genom 
högre ”sjuknärvaro” på arbetet, när de egentligen borde vara hemma och vila upp sig 
(Socialstyrelsen, 2003). Ett annat problem som uppmärksammats inom den hårt 
beskurna vårdsektorn är hur de anställda känt mycket dåligt samvete över att de givits 
allt mindre och mindre tid till att ge patienterna den vård de behövt. Många har upplevt 
att de inte räckt till vilket för de flesta varit mycket tungt att bära (Socialstyrelsen, 
2003).  

 
När organisationer slimmas delegeras ofta arbetsuppgifter och ansvar ut i 
organisationen utan att de anställda upplever att de fått motsvarande tillskott av medel 
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och befogenheter (Socialstyrelsen, 2003). I den nya ekonomin fattas beslut ofta snabbt 
och ibland också ”ovan huvudet” på de anställda. Detta brukar leda till att de anställda 
inte känner sig delaktiga i arbetet. Om ledningen dessutom saknar förmåga att omsätta 
viktiga strategier till verkliga handlingar och förändringar förstärker det de anställdas 
förvirring och känsla av utanförskap. När målen är otydliga och delaktigheten låg 
drabbas hela organisationen på ett mycket negativt sätt eftersom effektiviteten i det 
långa loppet blir låg (Leander et al., 2002). Karaseks och Theorells så kallade krav-
kontrollmodell visar att en kombination av hög arbetsbelastning och lågt inflytande 
över arbetsuppgifter och arbetsinnehåll orsakar höjda hälsorisker för både män och 
kvinnor (Ekman & Arnetz, 2005).   
 
Uppenbart är att utmattning hos många människor inte enbart hänger samman med 
förändringar i arbetslivet. Det beror också på människans totala livssituation. 
Uppväxtfaktorer såsom erfarenheter och socialgruppstillhörighet kan också ha 
betydelse för upplevelsen av stress. Det har exempelvis visat sig att stress är vanligare i 
de lägre än i de högre socialgrupperna (Leander et al., 2002). Dock, den ökade stressen 
i samhället, med stor informations- och kommunikationsbelastning, ses som ett av de 
största problemen till den nya ohälsan. Många, framförallt kvinnor, upplever en stor oro 
över att få vardagen med arbete, familj och vänner att gå ihop (Ernsjöö Rappe & 
Sjögren, 2004). Hur man skall prioritera mellan arbete och andra saker i livet är för 
många ett svårt avgörande. I statistiska centralbyråns tidsstudier av hur svenska folket 
använder sin tid rapporterade kvinnor att de använder 33 timmar för obetalt arbete i 
hemmet varje vecka, medan männen rapporterade att de använde 20 timmar (Leander et 
al., 2002). Vidare visar tidsstudien att ju fler barn familjen har desto större är den 
relativa ökningen av kvinnors obetalda arbetstid. Vare sig mannen har barn eller inte 
blir hans obetalda arbetstid inte lika lång som kvinnans. Många kvinnor är med andra 
ord dubbelarbetande. Tendensen är tydlig, de flesta kvinnor gör mer obetalt, osynligt 
arbete, medan männen utför mer av det synliga arbetet. Resultatet av detta blir att 
kvinnor har mycket längre arbetstid samtidigt som de har mindre tid för återhämtning. 
Studier inom detta område har också gjorts av bland annat Ulf Lundberg och Marianne 
Frankenhaeuser. Genom fysiologiska mätningar gjorda på kvinnliga och manliga 
mellanchefer på Volvo kom de fram till att kvinnors och mäns stressnivåer skiljer sig åt. 
Männens följde den ”normala” stresshormonkurvan med en topp mitt på dagen som 
sedan sjunker mot kvällen. Kvinnorna däremot hade samma stresshormonvärden som 
männen under dagen men istället för att sjunka mot arbetsdagens slut ökade kvinnornas 
stressnivåer och hade sin topp runt klockan åtta på kvällen (Frankenhaeuser et al., 
1989). 
 
Vem drabbas 
 
Förutom ovan nämnda orsaker till varför man drabbas kan en viss tendens skönjas till 
att vissa personlighetstyper drabbas lättare än andra. Olika psykologiska stressorer kan 
beskrivas utifrån skilda utgångspunkter. För att förstå varför vi inte reagerar på samma 
sätt av olika stressorer brukar man utgå från ett observerbart beteende som kan tilldelas 
mätbara egenskaper ( Währborg, 2003).   
 
Ett sådant mätbart beteende är det så kallade typ A-beteendet. Det är förknippat med tre 
huvudsakliga drag hos en person vilka ofta är sammankopplade med olika tecken på 
stress. Beteende kan beskrivas som ”ett syndrom av beteenden och känsloreaktioner 
hos människor involverade i oupphörlig kamp för att åstadkomma mer och mer på 
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kortare och kortare tid, vilket ger upphov till tidspress, ofta förknippad med ilska och 
fientlighet, för vilken ges rationella argument” (Währborg, 2003 s 54). Människor med 
typ A-beteende har ofta höga ambitioner och en stark tävlingsanda. De gör ofta flera 
saker samtidigt och har många parallella projekt på gång. De upplever många gånger 
tidsbrist och talar ofta fort och avbryter gärna andra när de talar. Det har visat sig att typ 
A-beteende hänger samman med biokemiska markörer för stress dvs. höga värden av 
noradrenalin och adrenalin i blodet. Beteendet anses jämförbart med högt blodtryck, 
höga blodfetter och rökning (Währborg, 2003). På grund av bland annat detta anses typ 
A-beteendet ofta som en riskfaktor till att drabbas av stressrelaterad ohälsa. 
 
Individer med typ D-beteende vilket kännetecknas av känslomässig återhållsamhet, 
hjälplöshet, irritation, oro, dysterhet, pessimism och en olust till att tala 
med ”främlingar” lider också ökad risk att drabbas av stressrelaterade sjukdomar (Glise 
& Björkman, 2004). Detta tillstånd kan vara svårt att skilja från depression eftersom det 
på många sätt liknar just depression.  

 
Behandling 
 
Det verkar som en ny folksjukdom har gjort entré utan att omgivningen hunnit med att 
följa upp och förändra det som föranlett den nya ohälsan. Det råder idag en stor brist på 
studier gjorda bland långtidssjukskrivna patienter med stressrelaterade diagnoser 
(Perski & Grossi, 2004). Vad det egentligen är som bidrar till att man blir frisk och 
vilka behandlingar som verkligen fungerar är idag ganska oklart. Att kunskapen kring 
detta är så liten är ett stort problem och en stor uppgift som måste lösas för att kunna 
hjälpa de drabbade att komma tillbaka till ett friskt liv. Journalisten Meta Alm 
skriver ”att tro att utbrändhet läker sig själv är väl att jämföras med hur lyckat det 
skulle vara att behandla ett brutet ben utan gips”(Alm, 2003 s 19). Rent medicinskt vet 
man ännu ganska lite om vad som är optimal behandling. Det som idag praktiseras är 
sjukskrivning, i vissa fall inläggning på sjukhus eller hälsohem med specialiserat 
program för stressrelaterade sjukdomar (Perski, 2004).  Mycket forskning pågår dock 
men resultaten från de flesta studier är ännu inte klara. Några som kommit en bit i sin 
forskning om behandling av långtidssjukskrivna är forskarna på Stressmottagningen på 
Karolinska institutet. De öppnade sin mottagning år 2000 och har sedan dess hunnit 
behandla över 400 patienter (Perski, 2004). Alexander Perski, forskare vid institutet för 
psykosocial medicin och Karolinska institutet, beskriver hur den drabbade går igenom 
tre olika faser i sin rehabilitering (Perski, 2004). Under den inledande fasen, när den 
drabbade är oerhört stresskänslig och mer eller mindre utslagen, är det viktigt med ett 
grundläggande mänskligt omhändertagande. Den drabbade behöver mycket stöd, vissa 
dygnet runt. Viktigt i denna fas är också att slippa ifrån allt hemarbete, förvärvsarbete 
och andra yttre krav. Bra sömnrådgivning och ibland medicinering är också viktigt. 
Denna fas kan bestå i flera månader och därför är det viktigaste under denna period att 
upprätta goda livsvanor för att få igång de förnyande krafterna i kroppens celler och 
organ. Under den andra fasen behöver den drabbade få kropp och själ i balans igen. 
Detta kan ske bland annat med hjälp av varsam fysisk träning av olika slag, 
avslappningsövningar, samtalsbehandling och genom att få träffa människor som 
befinner sig i en liknande situation. Under den tredje och sista fasen fokuserar man på 
möjligheterna att få ett så normalt liv som möjligt. Fortfarande är förmågan till 
stresshantering det viktigaste inslaget i behandlingen.  
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På stressmottagningen har man bland annat utfört en studie som baserats på 80 patienter 
drabbade av stressrelaterad ohälsa för att ta reda på effekten av ett multifaktoriellt 
behandlingsprogram (Perski & Grossi, 2004). Symptombilden som patienterna i studien 
hade stämde väl överens med Socialstyrelsens föreslagna diagnos utmattningssyndrom. 
Det övergripande syftet var att skräddarsy behandlingar lämpade för den enskilde 
patientens behov för att uppnå maximal effektivitet. Behandlingen inleddes med att 
patienterna under sex veckor behandlades med stresshantering baserad på kognitiv 
beteendeterapi samt i sjukgymnastisk grupp med avslappningsövningar som qigong och 
taijiquan. Gruppbehandlingen fortsatte under de följande 4-5 månaderna men 
utvidgades till att inkludera den enskilde patientens behov. Just vid behandling av 
utmattningssyndrom har det visat sig vara mycket viktigt att individanpassa 
behandlingar utifrån varje patients problem och önskemål för att uppnå bra 
behandlingsresultat (Perski & Grossi, 2004). Under den totala behandlingen som pågick 
i cirka sex månader ingick åtgärder i form av medicinska insatser, hjälp att ändra 
dysfunktionella tankemönster samt åtgärder i avseende att stärka patientens i dennes 
arbets- eller sociala liv. Detta gjordes bland annat med hjälp av kinesisk akupunktur, 
korttids kognitiv psykoterapi, och korttids psykodynamisk terapi. Resultaten, som 
baserats på en uppföljning som genomförts sex månader efter avslutad behandling, är 
positiva. Majoriteten av patienterna förbättrades signifikant i alla uppmätta variabler. 
Ett halvt år efter avslutad behandling var 61 % av patienterna åter i arbete, arbetsträning 
eller planerade för arbetsträning (Perski & Grossi, 2004). Den siffran var vid 
behandlings början 19 %. Vidare visar studien att graden av utbrändhet före 
behandlingens start är det enda som kan predicera sysselsättning ett halvår efter 
avslutad behandling. Hur lång tid det tar att komma tillbaka till ett aktivt arbetsliv beror 
alltså på hur hårt drabbad man är. Om rehabiliteringen misslyckas är det troligt att man 
hamnar i ett kroniskt sjukdomstillstånd som ofta har förtidspensionering som slutstation 
(Perski, 2004).  
 
Syfte 
 
Med tanke på den problematik som kännetecknar den stressrelaterade ohälsan och som 
beskrivits ovan anser jag det anmärkningsvärt att så lite forskning bedrivits inom 
området. Inte heller är det ett nytt fenomen. Larmet om de ökande sjukskrivningarna 
har pågått sen flera år tillbaka. Mycket av den psykologiska forskning som har bedrivits 
och som bedrivs idag handlar om psykiska faktorer och ohälsa. Exempelvis behandlar 
96 % av artiklarna som publiceras i Journal of Occupational Health Psychology ämnen 
såsom sjukdomar och störningar (Seminarium med Wilmar Schaufeli, psykologiska 
institutionen, 2005 12 15). På senare år har det dock vuxit fram en inriktning inom 
psykologin som, istället för att fokusera på vilka faktorer som bidrar till ohälsa, valt att 
studera sambandet mellan psykiska faktorer och hälsa under beteckningen Positive 
Health. Jag har i min studie valt att försöka ta fasta på den inriktningen. Det jag 
speciellt intresserat mig för är rehabiliteringsproblematiken och vad jag framförallt 
saknar är ett perspektiv som tydligare lyfter in den drabbades erfarenheter. Eftersom 
kvinnor än så länge drabbas i större utsträckning än män har jag valt att avgränsa 
studien därefter. Syftet med denna studie var därför att försöka få ökad förståelse för 
vad kvinnor, som varit drabbade av utmattningssyndrom, anser har bidragit till deras 
tillfrisknande. Studien hade en kvalitativ och explorativ ansats. Min förhoppning är att 
resultatet kan komma att bidra med ökad förståelse för vilka friskfaktorer som kanske 
faktiskt existerar. Samt att studien på så sätt kanske kan skänka vissa en strimma hopp 
och vara till hjälp för drabbade under sjukdomsperioden. 
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M e t o d 
 

Deltagare 
 

Totalt deltog sju personer i studien, samtliga med stressrelaterade sjukdomstillstånd. 
Sex av sju personer hade diagnosen utmattningssyndrom varav fyra hade 
tilläggsdiagnosen depression. En respondent kom inte ihåg sin exakta diagnos mer än att 
den handlade om stressymptom. Jag har använt mig av ett tillgänglighets urval. Genom 
psykologisstudenter och bekantas bekanta samt De utbrändas förening har jag funnit 
villiga respondenter. Kriterier som fanns för att få delta var, förutom att 
undersökningsdeltagaren skulle vara kvinna, att undersökningsdeltagaren skulle ha varit 
sjukskriven i minst sex månader för utmattningssyndrom. Urvalet var även informativt 
på så sätt att hänsyn tagits till att deltagarnas erfarenheter och kunskaper var aktuella 
och inte låg alltför långt tillbaka i tiden.  
 
Deltagarnas ålder varierade kraftigt och sträckte sig mellan 26 och 64 år. Medelåldern 
var 45 år. Tre respondenter var ensamstående, övriga fyra sammanboende med make 
eller sambo. Vid tiden för sammanbrottet arbetade fyra deltagare inom vårdande yrken, 
övriga tre personer arbetade som förskollärare, marknadsförare samt med administrativa 
sysslor. Av dessa sju respondenter hade två stycken gått tillbaka till sina gamla arbeten. 
En respondent gick tillbaka till sitt arbete men bytte sen till en annan bransch. Tre gick 
inte tillbaka överhuvudtaget, av dessa höll två på att skola om sig genom studier och 
den tredje var förtidspensionerad. Sjuskrivningsperioden varierade mellan 5 månader 
och 5 år. Två personer hade varit sjukskrivna 5 år, en person 2 år, en person 7 månader, 
två personer 6 månader och slutligen en person 5 månader. Kriteriet om sex månaders 
sjuskrivning förbisågs i det senare fallet därför att respondenten för övrigt passade väl 
för studien. De med lång sjukskrivning hade oftast fått delta i arbetsträning under 
sjukskrivningsperioden. Samtliga respondenter var tillbaka ute i samhället och ansåg sig 
något så när återställda.    
 
Datainsamlingsmetod 
 
Insamlingen av data gjordes genom enskilda intervjuer. Intervjuerna var 
halvstrukturerade och genomfördes med en intervjuguide som stöd. (se bilaga) 
Intervjuguiden användes som en checklista med olika teman till hjälp för att täcka in 
syftet. Frågor kring dessa teman ställdes bara i de fall respondenten inte berört dem 
under intervjun. Intervjuguiden kom dock att användas ytterst lite. Intervjuerna var 
därav öppna och inte styrda av frågor formulerade i förhand. En pilotstudie gjordes 
vilken baserades på två intervjuer med individer som också drabbats av 
utmattningssyndrom. Syftet med pilotstudien var att testa intervjuguiden och 
användandet av kvalitativ metod. Materialet från pilotstudien användes även i denna 
studie. Jag som genomförde intervjuerna och studien var PAO-studerande vid 
Stockholms universitet. En viss förförståelse fanns eftersom jag deltagit i en kurs kallad 
Stress vid institutionen tidigare. Där skrev jag en kortare rapport om orsaker till 
utmattningsdepression. I den mån det fanns förförståelse ansträngde jag mig för att 
lägga den åt sidan. 
Procedur 
 
Alla intervjuer spelades in på band efter godkännande från respondenten och 
transkriberades efteråt för att underlätta analysprocessen av materialet. Innan varje 
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intervju startade informerades deltagarna om syftet med undersökningen och hur 
intervjun skulle gå till. De informerades också om att studien gjordes med kvalitativ 
metod och vad det innebär samt att fokus under intervjun låg i att ta reda på deras 
erfarenheter och upplevelser. Deltagarna fick också ta del av de etiska aspekterna, 
såsom att intervjun var helt frivillig, att de kunde avbryta intervjun om de så önskade 
samt att allt material skulle komma att behandlas konfidentiellt.  
 
I anslutning till inledningen av intervjun ställdes några bakgrundsfrågor till 
respondenterna såsom ålder, anställningstid på arbetsplats, hur länge de varit 
sjukskrivna, vilken diagnos de haft och om de nu var tillbaka i arbete. Innan 
bandspelaren gick igång fick de också möjlighet att ställa frågor eller reda ut oklarheter.  
 
Intervjuerna genomfördes alla i en avskild och ostörd miljö. Två stycken utfördes i rum 
på psykologiska institutionen, en på bokat rum på studentpalatset, två andra hölls på 
respondenternas arbetsplatser i deras enskilda arbetsrum och resterande två hölls i 
respondenternas hemmamiljö. Deltagarna informerades om att intervjun inte skulle 
hålla på längre än en timme. Varje intervju kom att hålla på i cirka 45-55 min, tills 
ämnet kändes ordentligt genomgånget. Efter varje intervju lämnades utrymme för 
feedback och möjlighet till ytterligare frågor. Avslutningsvis tackades intervjupersonen 
för deltagandet.  
  
Analys 
 
Då det saknades ett större teoretiskt underlag och då jag ville skapa så djup förståelse 
som möjligt valde jag att genomföra en induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). 
Analysprocessen bestod i tolkning, strukturering och komprimering av materialet. 
 
Inledningsvis läste jag materialet flertalet gånger för att försöka skapa en så tydlig bild 
av innehållet som möjligt. Därefter gick jag igenom texten ytterliggare en gång och 
markerade text och en del nyckelord som jag ansåg intressanta för frågeställningen. 
Vidare sorterade jag de citat som jag markerat under olika övergripande begrepp. 
Därefter gick jag återigen igenom hela texten och letade efter allt som kunde passa in 
under varje tema som jag funnit. Listan över teman gjordes om ett antal gånger innan 
dessa fick sin slutliga benämning. Därefter sammanfattades materialet som hörde till 
respektive tema. Till varje tema valdes också några målande citat för att belysa temat 
ytterligare.  
 
De teman som framkom i analysen och som beskriver vad som bidrar till tillfrisknande 
presenteras i följande avsnitt. Tillsammans med varje tema följer en beskrivning och 
sammanfattning av dess innebörd. 
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Resultat 
 

 
1.  Ändrat förhållningssätt mot sig själv och sin omgivning 

 
Gränssättning 
 
Att lära sig ett nytt förhållningssätt till sin omgivning var för respondenterna av största 
vikt för ett stabilt tillfrisknande. Genom att sätta tydliga gränser för vad man som 
drabbad orkar med, både privat och i arbetslivet, ökar möjligheterna till tillfrisknande. 
Att lära sig säga nej och säga stopp till alla de krav som både arbetsgivare, kollegor, 
vänner och familj har är mycket viktigt.  
  
”…vi skulle våga sätta gränser (övning på kurs, min kom.), vi övade rent konkret på att 
sätta gränser, att gå nära varandra och känna var min gräns går gentemot andra, att ja, 
lära sig ta plats…(…) det var jättebra.” 
 
En respondent beskriver sig själv som att alltid ha varit den stora fixaren som nu måste 
lära sig att säga nej till sin omgivning. Detta kan för den drabbade upplevas som mycket 
ansträngande, särskilt då omgivningen ofta har samma förväntningar på den drabbade 
som innan denne blev sjuk.  
 
”För det är ju så att jag har ju vuxit upp och genom livet så har jag formats till en 
människa…och det är klart att omgivningen förväntar sig att jag skall vara så i 
fortsättningen också…(…) Det gäller alltså att lära sig hur mycket man orkar och att 
säga ifrån. Att lära sin omgivning det är mitt ansvar. Jag måste lära mig själv först sen 
måste jag lära min omgivning.” 

 
Hantering av krav 
 
Samtliga respondenter beskriver sig som kvinnor med höga ambitioner och stort behov 
av att göra väl ifrån sig. För respondenterna har det varit mycket viktigt att vara duktig, 
kunnig och att prestera bra. Att lära sig minska kraven på sig själv och sin egen 
prestation är av största vikt för tillfrisknandet. Man bör lära sig att strunta i de höga 
ambitionerna. En kombination av höga och många krav från omgivningen tillsammans 
med en önskan om att alltid göra sitt absolut yttersta kan annars för många bli alltför 
betungande. 
 
”…också just det här med att ha för höga krav på sig, man skall göra allt så bra som 
möjligt fast det kanske hade dugt med 50% istället för 99%” 
 
”Kraven har jag fortfarande på mig men nu vet jag att jag lägger krav på mig själv och 
kan säga till mig själv att lägg inte så höga krav på dig själv, förut la jag nog inte ens 
märke till det, att jag hade de höga kraven på mig själv, nu är jag mer medveten.” 

 
Ett brinnande engagemang som blir alltför ansträngande och omfattande är ofta en 
bidragande orsak till att man insjuknar. Att lära sig att bli engagerad på en mer lagom 
nivå och att inse sina begränsningar är också viktigt.  
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”Skulle du sätta mig på en arbetsuppgift och jag accepterar den, då är jag så hopplös 
att jag inte kan göra något halvhjärtat utan då ger jag järnet. Och det är förmodligen 
en del i det här duktighetsgrejen.” 

 
Stärka självkänslan 
 
Flera av respondenterna berättar hur deras självkänsla och självförtroende sjunkit 
kraftigt tiden innan och i samband med sjukdomen. Att få tillbaka tron på sig själv eller 
att finna en ny sådan tro, baserad på andra grunder är mycket viktigt för att kunna 
komma tillbaka ut i samhället på ett bra och långsiktigt sätt efter sjukdom. 
Självstärkande övningar, där bland annat att lära sig sätta gränser ingår, upplevs av 
flertalet som positivt. Att få veta att man inte är ensam om att vara drabbad utan att det 
är flera som drabbas påverkar också självkänslan positivt.    

 
”Sorg och känslan av förlust. Förlust av, ja jag hade förlorat arbetskapaciteten, förlorat 
vad jag tyckte mitt kunnande, förlorat allting som gjorde mig värd någonting. Ja förlust, 
förlust, förlust.” 

 
Många respondenter upplever också att de tvivlat på sitt intellekt och sin förmåga och 
att de därför uppfattar det som mycket positivt att från sin omgivning få beröm och 
bekräftelse. Positiva omdömen som att få höra att man är bra, intressant och duglig 
hjälper till att stärka självkänslan. Att någon lyssnar och tar en på allvar trots att den 
drabbade själv upplever sig och kan upplevas som avskärmad och mindre snabbtänkt än 
vanligt är viktigt. Det är också mycket betydande att få bekräftat att det man uträttat på 
exempelvis arbetsplatsen har varit betydelsefullt, vare sig man återgår till arbetet eller 
lämnar det.  
 
”Någonting som talar om att det du gjort hitintills är jäkligt bra gjort…(…) och inte 
bara åh det är jättebra, så här välmenande, utan att någon verkligen talar om så att 
man förstår att den här människan har faktiskt förstått vad det är jag har gjort och är 
ärlig i det den säger.”  

 
2.  Vila 

 
Vila är av största vikt för tillfrisknandet. Det tar tid att rehabiliteras från 
utmattningssyndrom. Det är viktigt att acceptera att man blivit sjuk och att det får ta den 
tid det tar att bli frisk. 
 
”Återigen det här att acceptera, att jag har hamnat i den här situationen, att det får ta 
tid, det är inte mitt fel, alltså man måste jobba med det hela tiden.”  
 
Många respondenter uttrycker att det varit något nytt och positivt att få lära sig att göra 
ingenting. Att hitta ett lugnare tempo i livet, även på lite längre sikt, är något som för de 
flesta anses som nödvändigt för att bli frisk.  
 
De flesta respondenterna har också efter tillfrisknandet en lägre stresströskel och måste 
därför lära sig att hantera stress på ett nytt sätt för resten av livet. Att ta hand om sig 
själv och undvika alltför många intryck samt att sätta av så kallade egen tid är några av 
de sätt som hjälpt de drabbade finna ett lugnare tempo. Man bör noggrant planera sin tid 
och hålla almanackan luftig med mycket tid över för vila. 
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” ja, lyssna på klassisk musik, tända ljus, lägga mig på soffan med en kopp thé och bara 
vara.”  

 
Det är också mycket viktigt att inte, från vare sig arbetsgivare eller närstående, känna 
sig pressad eller stressad. Den drabbade måste få det utrymme som denne behöver för 
att kunna bli frisk i egen takt. Många av respondenterna menar att det är en av de 
absolut viktigaste förutsättningarna för att bli frisk. Att inte bli pressad till att göra en 
massa saker, att inte ha någon som tjatar och att inte ha förväntningar på sig från de 
närmaste är enormt viktigt. Då kommer lusten tillbaka med tiden. Förväntningar och 
press fördröjer annars återhämtningen och får den drabbade att känna sig ännu sämre. 
 
”Och att de man möter inte tjatar på en om allt man skall göra, för man vet så väl att 
man borde göra saker men man orkar inte det…(…) man har ingen drive att sätta igång 
någonting när man är sjuk…(…) det blir bara jobbigt, man orkar inte när någon säger 
gör si gör så…” 

 
Detta gäller också i kontakten med olika myndigheter. Flera respondenter beskriver att 
de känt sig jagade av myndigheter och att den riktiga förbättringen startat först när de 
fått den tid de känt att de behövt.  
 
”..det viktiga har egentligen varit att få lämnas ifred från myndigheterna. Att inte bli 
beviljad exempelvis sjukskrivning längre (upplevs som mycket stressande, min kom.), att 
känna att man inte blir pressad ut i någonting..” 
 
” För jag vet också att jag stressades av att jag måste tillbaka till arbetslivet igen. Det 
är en stressfaktor att så fort jag blir bättre så skall jag tillbaka igen. Att veta (upplevs 
som viktigt) att jag är sjuk så det får ta tid.”  
 
Myndigheterna tycks ofta knacka den drabbade på axeln alltför snabbt eller vid helt fel 
tidpunkt. 
 
”…eller om de (myndigheterna, min kom.) kommer i fel ögonblick, lagstiftningen har 
liksom tvingat in dem i fel ögonblick. Utan att känna efter om marken bär, vad fasen 
isen har knappt lagt sig skulle jag vilja påstå och så är de där och trampar.” 

 
3.  Aktivitet 

 
Fysisk aktivitet är viktigt för tillfrisknandet. Att röra på kroppen är betydelsefullt dels 
för att få igång välgörande hormoner men också som hjälp till att känna ett större lugn 
inombords. Vilken form av fysisk aktivitet som utförs är av underordnad betydelse. Det 
viktiga är att den drabbade upplever aktiviteten som lustfylld.  
 
”Vilken träning som helst tror jag är bra, bara man tycker det är kul.” 

 
Aktiviteten kan med fördel utföras utomhus i naturen. Att komma ut i friska luften och 
att se naturens skiftningar upplevs som mycket positivt. Många respondenter anser att 
promenader är ett bra och skönt sätt att aktivera sig på.   
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”Att gå ut och gå i naturen och bara vara med träden och fågelsång och bara njuta av 
det vackra som finns runtikring.” 
 
”Dels ett lugn (vad med naturen som gör att det känns bra, min kom.), det är svårt att 
vara väldigt uppstressad när man är ute i naturen, och sen faktiskt något så flummigt 
som att man ser att saker växer, att det faktiskt händer något fastän det går väldigt 
långsamt.” 
 
En annan form av aktivitet som flertalet av respondenterna finner mycket hjälpsam är 
aktiv vila. Att lära sig olika avslappningstekniker, som förankras väl, hjälper den 
drabbade i stor utsträckning. Mental fokusering, meditation, yoga och reflektion är 
några av de metoder de drabbade använt sig av för att må bättre.  
 
Genom att lära sig avslappning och avspänning erhålles ofta flertalet sekundärvinster. 
Minnet, sömnen, koncentrationsförmågan och harmonin tycks öka hos den drabbade. 
Man kan även få hjälp av teknikerna att klara olika stressande situationer såsom att 
befinna sig i köer och andra olika situationer som man inte kan påverka själv. 

 
”Alltså det påverkar psyket, man blir lugnare, man får andra tankar i huvudet.” 
 

4.  Socialt stöd 
 
Att ha socialt stöd hjälper den drabbade på många olika sätt och har också mycket stor 
betydelse för tillfrisknandet. Vänner, familj och olika typer av stödgrupper/föreningar är 
de typer av socialt stöd som i föreliggande studie visat sig vara av stor betydelse. Vilket 
socialt stöd som har betydelse är dock beroende av bland annat den drabbades 
livssituation och uppväxt. Lever man exempelvis ensam så ökar vännernas betydelse 
och har man litet kontakt med ”storfamiljen” kan sambon vara den som utgör det största 
stödet.  
 
Familjen är framförallt ett stort stöd när det gäller att peppa och stötta den drabbade. 
Det kan bland annat ske genom att familjen hjälper den drabbade att sätta gränser och 
säga stopp när den drabbade inte ser att tillvaron börjar snurra på alltför fort igen. Ett 
annat betydelsefullt stöd som familjen bidrar med är att hjälpa den drabbade med 
praktiska göromål såsom att handla, laga mat, betala räkningar och städa. Ytterliggare 
en uppgift som familjen kan ha är att hjälpa till med att knyta kontakt med vänner om 
den drabbade har svårt för att söka kontakt själv.  
 
” och han tog det på allvar (sambon, min kom.), för var det inte för X så hade jag nog 
inte gått till läkaren så tidigt….och sen bara att ha någon som gör allt det praktiska, 
alltså få omvårdnad, någon som lagar mat, någon som tvättar och städar.” 
 
Vänner har också stor betydelse som socialt stöd och kan utgöra ett slags skyddsnät för 
den drabbade. Att inte bli lämnad ensam av sina nära och kära upplevs som viktigt. 
Genom att spendera tid tillsammans med den drabbade, utan att det behöver vara 
märkvärdigt och utan att man behöver prata om sjukdomen, så minskar känslan av att 
vara ensam. Om den drabbade vill prata om sjukdomen och sin situation kan vänner 
utgöra ett stort stöd genom att lyssna och finnas till hands. 
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Att ha ett socialt umgänge runtikring sig även om man som drabbad inte orkar delta 
aktivt kan hjälpa. Några respondenter menar att det känns bra att ha människor som 
själva är friska i närheten. Att som vän ringa, på eget initiativ och komma med ett redan 
utarbetat förslag på vad man skall göra, vart man skall mötas och när mötet skall äga 
rum upplevs som positivt av den drabbade som ofta inte själv orkar.  
 
”..sen hade jag ju vänner som tvingade ut mig och sa att du skall vara på den biografen 
klockan si och så och det var ju väldigt svårt att klara det, men det gick. Jag hade inte 
klarat själv att ringa.” 
 
”Jag tror att man som familjemedlem och vän till en som är drabbad inte skall ge sig, 
utan jag tror på att man skall ringa upp och säga nu kommer jag hem till dig om en 
timme. Jag har med mig kanelbullar och så skall man inte prata så mycket om hur du 
mår utan bara komma och prata bort lite väder och vind, det spelar ingen roll, ju 
mindre engagerande det är desto bättre är det..” 
 
Socialt stöd i form av stödgrupper upplevs också som positivt för tillfrisknandet. Att 
kunna prata, dela erfarenheter och göra aktiviteter med människor i samma situation, 
gärna ofta och kontinuerligt, bidrar bland annat till att hitta nya vägar till ett 
tillfrisknande.  
 
” Ja, det var en bra sak (Föreningen för utbrända) för man pratade inte så mycket om 
det här sjuka utan man pratade om väldigt mycket annat där och så ordnade de väldigt 
intressanta föredrag..” 

 
5.  Struktur 

 
En annan bidragande faktor till tillfrisknandet är enligt respondenterna att ha en 
fungerande struktur i vardagen. Det är viktigt att se till att komma upp ur sängen på 
morgonen en viss tid och äta en bra frukost för att undvika att bara bli liggandes hela 
dagen.  
 
”…inte ligga till klockan elva utan att man har rutin, att man går upp klockan åtta för 
exempel och sen kan man sitta rakt upp och ner om man nu mår bra av det, eller bara 
vara...gå ut en promenad eller någon fysisk aktivitet och sedan lunch….att man stoppar 
in fack på dan. Inte varje timme, det är inte så jag menar men att man har någonting att 
göra varje dag…” 
 
Att skapa sig en strategi för sina dagar hjälper den drabbade att hålla igång under dagen. 
En respondent berättar om hur denne gjort ett schema där tider fanns att gå efter för 
bland annat uppgång på morgonen, träning och vila.  
 
”Ja, jag tyckte det var jättevärdefullt. Hm, ja jag tror verkligen att det hjälpte mig för 
om jag inte haft det tror jag att jag hade sovit, dygnet runt…” 
 
Det viktiga i den dagliga strukturen är att rutinerna följs och att de inte är för många. 
Detta hjälper individen dels med att få rutin men också att känna att dagen faktiskt 
innehåller något och att den därigenom också är betydelsefull. Strukturen kan också 
verka positivt för individens bild av sig själv. 
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 ”..dels att få rutin, att känna att min dag skall faktiskt innehålla någonting....alltså, det 
var viktigt för min självbild, att inte bara, ja jag går fortfarande i pyjamas och jag skall 
snart gå och lägga mig igen, utan att känna att man faktiskt har gjort någonting” 
 

6.  Samtal 
 
Olika typer av samtalsterapi är något som majoriteten av respondenterna upplever som 
en stor bidragande orsak till tillfrisknandet. När terapibehandling skall börja användas 
varierar. Flera respondenter berättar att de inledningsvis inte varit mottagliga för terapi 
på grund av att de varit alltför sjuka. Vilken typ av terapi som hjälper är också mycket 
individuellt och kan vara beroende av flera orsaker. De samtal som respondenterna i 
föreliggande studie deltagit i är KBT, psykodynamisk terapi, gruppterapi samt samtal 
med kurator. Gemensamt för flertalet respondenter är dock att de upplever det som 
mycket givande att få gå och tala med någon utomstående. Terapin tycks också ofta ge 
en klarare självuppfattning. 

 
KBT upplevs av en del av de respondenter som fått sådan behandling som användbart 
genom att de fått verktyg att använda sig av för att lättare klara av sin vardag. 
Respondenterna tycker sig ha lättare att bryta ner sina tankar och förstå sina egna 
mönster efter att ha fått hjälp. Därigenom kan det som till en början upplevts som 
exempelvis obehagligt inte längre uppfattas så. 
 
”Och ja, jag fick ju KBT senare när jag hade stabiliserat mig lite grann och det var 
jättebra för där fick jag lära mig att sätta gränser och jobba med det där väldigt 
konkreta....(…) och ja det hjälpte mig att se att ingenting är faktiskt så farligt som jag 
går omkring och tror…” 
 
Gruppterapi kan vara värdefullt bland annat för att få veta att man som individ inte är 
ensam om sina problem utan att det är fler människor som brottas med liknande 
svårigheter.  
 
”Att då vara några stycken i en grupp som har liknande problem, det är väldigt 
värdefullt, att få prata om det och att man känner att det inte är märkvärdigt, att jag 
känner så här alltså får jag göra det.” 
 

7.  Medicinering 
 
Den typ av medicinering som deltagarna fått är antidepressiv medicin. Hjälpen som 
respondenterna får av antidepressiv medicin är svårdefinierad.  
 
En del vill inte ha medicin på grund av rädsla för vilka effekter medicinen ger på lång 
sikt. En annan orsak som också leder till försiktighet hos många är de biverkningar som 
antidepressiv medicin faktiskt ger. Att kunna ta sig igenom sjukdomsperioden utan 
medicin kan också upplevas som en styrka. Vissa individer upplever en större trygghet 
av att veta att om de skulle drabbas senare i livet kan de ta hand om sig själva, utan 
hjälp av medicin. 
 
Den samlade bilden från dem som använt medicin är dock att den hjälper. Främst till att 
kunna sova bättre och känna ett större lugn. Att av en läkare tilldelas medicin kan också 
upplevas som en väckarklocka som får den drabbade att inse att den verkligen är sjuk.  
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”Nej, just det, den (medicinen) får man inte glömma, för den startade ju det här (vägen 
mot friskhet), fick en att tänka till lite extra.” 
 
Några respondenter funderade också mycket på hur en vardag utan medicinen skulle ha 
fungerat och om den skulle ha sett mycket annorlunda ut eller inte.   
 
”Alltså, jag fick aldrig någon sån där, en del som får antidepressiv medicin mår så 
otroligt mycket bättre när de börjar så att de märker skillnad som dag och natt, det har 
jag aldrig gjort. Så att jag kan inte säga att medicinen har gett mig ett nytt liv, däremot 
så vet jag inte vad som händer när jag slutar helt…” 
 

8.  Läkarens bemötande 
 
Hur man blir bemött inledningsvis inom vården har visat sig vara av mycket stor 
betydelse för hur snabbt vägen mot bättring kan komma igång. Läkarens agerande är 
avgörande för vilken typ av behandling som den drabbade skall få eller om någon 
behandling överhuvudtaget erbjuds. En respondent beskriver det som att man idag 
måste vara lite frisk för att kunna vara sjuk och få hjälp. Flera drabbade berättar om hur 
de nekats den hjälp de efterfrågat, om hur de sjukskrivits i alltför korta omgångar och 
blivit hemskickade med endast ett recept på antidepressiv medicin i handen.  
 
En annan respondent berättar om hur hon efterfrågat någon form av samtalsbehandling 
eftersom hon inte velat ta antidepressiv medicin och då blivit påhoppad av läkaren. 
 
”Ja, det var ett ultimatum att ja, gå hem och tänk på om du vill ha medicin så får vi se 
om du får gå till kurator, typ.” 
 
Att bli runtskickad till olika läkare sätter käppar i hjulet för tillfrisknandet. Snabba 
åtgärder är mycket viktigt. En respondent beskriver hur denne skickats runt till läkare 
som inte kunnat ställa någon diagnos alls. Läkarna tog blodprover och annat som inte 
visade något och kontentan blev att de friskförklarade patienten, gång efter annan. Detta 
pågick i flera år och var givetvis katastrofalt för den drabbades sjukdomsbild som 
troligtvis förlängts och förvärrats mycket på grund av detta.  
 
Att inledningsvis komma till en bra och förstående läkare som tar sig tid och verkligen 
förstår vad det handlar om är alltså mycket viktigt för tillfrisknandet. Det är också 
mycket angeläget att bli betrodd och tagen på allvar av sin läkare. För en del individer 
kan det kännas pinsamt och skamset att ha psykiska problem och att då inte bli trodd 
upplevs som mycket kränkande. Att få tydlig information och hjälp med kunskap om 
sjukdomen gör också att den drabbade känner sig tryggare och har lättare att påbörja sitt 
tillfrisknande.  
 
”…och där var det en läkare som var den första jag fick kontakt med som verkligen tog 
sig an mig och han berättade vad det var med mig och ja, det var bara som att sjunka 
ner i en stor mjuk soffa, och bara, äntligen.” 

 
”...att jag aldrig blev tvingad, han (läkaren) tog mig på allvar...(…) Och det var inte det, 
äh men fan skärp dig, gå och jobba nu, han förstod.”  
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9.  Arbetsplatsens betydelse 
 
Föreliggande studie visar att den drabbades arbetsgivare skulle kunna utgöra en 
friskvårdsfaktor, om denne använde sig av rätt metod. Tyvärr är det oftast inte så. Så 
gott som samtliga respondenter hade velat få en annan behandling av sin arbetsgivare. 
De flesta respondenter beskriver en stor avsaknad av insatser både under och efter 
sjukskrivningen. Ofta har den drabbade inte fått någon rehabilitering och många 
upplever att de helt släppts vind för våg. I de fall då den drabbade kommit tillbaka till 
samma arbetsplats har de nästan alltid fått liknande arbetsuppgifter och mötts av samma 
höga tempo som tidigare. En respondent beskriver hur denne själv fått utforma sin 
rehabiliteringsplan när denne kom tillbaka i arbete eftersom någon sådan inte fanns. 
Detta är inget ovanligt, de flesta respondenter har inte fått någon rehabiliteringsplan alls 
när de återvänt i arbete. Många drabbade upplever att de från arbetsgivarens sida saknat 
en vilja att förändra arbetssituationen. 
 
Flertalet upplever också att deras sjukdomstillstånd inte blivit taget på allvar. Några 
respondenter berättar om hur arbetsgivare ringt upp dem när de blivit sjukskrivna, ställt 
frågor och bett om tjänster relaterade till deras arbetsuppgifter. Detta upplevs som 
förnedrande och mycket stressande för den drabbade.  
 
” Nej de tyckte nog mest att ta dig i kragen och kom tillbaka. Och från början var det 
väldigt mycket samtal om jobbet, de kunde ringa hem och fråga om jag kunde ta samtal 
(relaterat till arbetet)...de hade väldigt svårt att dra den här gränsen att jag var 
sjukskriven.” 
 
Att känna skam inför sin arbetsgivare för att man inte klarat belastningen är vanligt 
bland de drabbade. Flera respondenter känner sig misslyckade. Eftersom 
sjukdomstillståndet är relativt nytt och påverkar den drabbade psykiskt upplever många 
också att det känns som om de inte är sjuka på riktigt. Därför känner flera det som att de 
inte riktigt har rätt till att vara sjuka. Detta förstärker ytterliggare det komplicerade 
förhållandet till arbetsgivaren. 
 
”Men lite stöd och uppmuntran hade varit skönt, ja, men förlåt att vi inte har uppskattat 
vad du har gjort och att vi inte såg tidigare att vi lade på dig för mycket. De fick mig 
bara att känna mig som en större förlorare att jag inte riktigt klarade av det..(…)..alltså 
jag kände mig ganska dum inför min arbetsplats.”  
 
Arbetsgivaren bör hitta ett enskilt förhållningssätt gentemot varje drabbad individ 
eftersom behoven av stöd och kontakt skiljer sig mycket åt menar deltagarna. Vissa 
individer vill inte ha kontakt med sin arbetsgivare medan andra föredrar kontakt. För en 
del kan det kännas omöjligt att gå tillbaka till samma arbetsgivare och samma 
arbetsuppgifter. Andra vill tillbaka och önskar då oftast kontinuerlig kontakt. Vanligt är 
att den drabbade i ett inledande skede vill lämnas ifred och därefter så sakteliga få 
tillbaka anknytningen till arbetsplatsen. De flesta respondenter i föreliggande studie vill 
dock ha någon form av kontakt.  
 
Genom att ha kontinuerlig kontakt med arbetsplatsen på den drabbades villkor kan 
tillfrisknandet påskyndas och återkomsten till arbetet underlättas. Det upplevs också 
som positivt att som drabbad känna att man från sin arbetsplats får frihet att själv styra 
sin tid och sina arbetsuppgifter.  
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10.  Egen vilja 

 
Flera respondenter beskriver hur deras egen drivkraft att bli frisk har varit en stor del i 
tillfrisknandet. Att verkligen vilja bli frisk och ta sig ur den situation man hamnat i 
upplevs som viktigt. Utan eget driv och vilja tror flera att de inte skulle ha klarat att 
komma tillbaka på det sätt de gjort.  
 
”Alltså, det är jag själv, som har varit stark ändå.” 

 
En respondent beskriver hur hon känner att kraften och viljan först kom till henne när 
hon upplevde att hon lämnades ifred från arbetsgivare och olika myndigheter. 
  
” Det var då jag fick driven. För då var tyglarna mina.” 
 
Genom att lyhört ta tillvara den drabbades egen kraft och vilja, istället för att försöka 
skynda fram insatser, skulle förmodligen bättre åtgärder för varje individ kunna 
utformas tror flera respondenter.  

 
” Människor är inte dumma trots att de hamnat i det här läget…” 
 
Den drivkraft som beskrivs är mycket individuell och beror delvis på i vilken situation 
man är och vad för slags erfarenheter man har med sig. För de yngre som drabbats tycks 
den personliga viljan spela en större roll för tillfrisknandet. En respondent talar om en 
framtidstro som upplevts som mycket stark genom hela sjukdomsperioden och en vilja 
att ta sig igenom sjukdomen för att kunna förändra sitt liv.  En annan beskriver en vilja 
att bli frisk som grundats i en längtan om att få visa omvärlden sin styrka.  
 

 
Diskussion 

 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att försöka få ökad förståelse för vad kvinnor som 
varit drabbade av utmattningssyndrom anser var det som bidrog till deras tillfrisknande. 
Jag anser att förståelsen för ämnet har ökat vilket var det övergripande syftet. Data är 
väl förankrade i empiri och jag har försökt att undvika att dra alltför långtgående 
slutsatser. Jag har medvetet fokuserat på noggrannhet och systematik i mitt arbete med 
studien både i intervjuerna och i analysen av dem. 
 
Eftersom jag anser att den kvalitativa variationen är stor har jag ansträngt mig för att få 
ett så homogent urval som möjligt. Kanske kunde jag haft fler kriterier för att få delta i 
studien för att på så sätt få ett ännu mer homogent urval. Då kunde kanske mer 
långtgående tolkningar och slutsatser ha gjorts. I planeringsstadiet av studien funderade 
jag över just detta men märkte snart de problem som fanns med att få tag i lämpliga 
respondenter. Därav de kriterier som slutligen fastställdes. Det är ju även så att ett mer 
homogent urval skulle ha minskat generaliserbarheten till exempelvis andra yrken. 
Urvalet kom också till stor del att bestå av individer som vid tiden för sammanbrottet 
arbetade i omhändertagande yrken. Detta kan ha lett till att vissa faktorer som gäller 
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andra yrkesgrupper inte kommit med. Det kan även finnas andra aspekter av 
tillfrisknande som inte kommit med varför generaliserbarheten kan ifrågasättas. 
Materialet kom dock att bli omfångsrikt vilket tyder på en bra täckning av ämnet och 
ger stöd åt generaliserbarheten. Jag tror att resultaten går att applicera på personer med 
många typer av stressrelaterad ohälsa.  

 
Gemensamt för alla intervjuer var att när de avslutades kändes ämnet uttömt. 
Respondenternas erfarenheter och upplevelser skiljde sig ibland åt och var rikt på 
information. Den förförståelse som fanns inom ämnet och som nämnts tidigare har i 
möjligaste mån lagts åt sidan. Kunskapen som funnits i intervjuteknik från min sida 
anser jag endast bidragit till bättre kvalité av studien. Genom den kunde jag lättare få till 
en öppen intervju med tid för eftertanke och försök till genomtänka följdfrågor. Man 
kan diskutera huruvida vald datainsamlingsmetod givit mest tillförlitlig information. Jag 
anser dock att intervjumetoden var att föredra i föreliggande studie eftersom så litet 
kunnande finns inom området. En viss begränsning kan ha uppstått på grund av att jag 
som intervjuat är en ung kvinna som varit ute i arbetslivet mycket lite. Med mer 
erfarenhet från min sida kanske ytterligare information kunnat framkomma i 
intervjusituationen. En annan nackdel har varit att jag skriver själv varför någon 
bedömaröverensstämmelse inte kunnat undersökas.  
 
Hela undersökningen har präglats av öppenhet och ogrundade förhandstolkningar har 
undvikits. I resultatet har jag ansträngt mig för att det skall finnas klargörande 
tolkningar och analyser av den konkreta information som framkommit i undersökningen. 
Likaså att resultatet skall vara utförligt, nyanserat och inlevelsefullt. Jag har till största 
del försökt göra generella tolkningar utifrån hela materialet men även tagit upp 
individuella variationer. Jag anser att det i resultatet framkom saker som var relevanta 
och gemensamma för vad kvinnor drabbade av utmattningssyndrom anser är det som 
bidrar till att de blir friska.   

 
I en tid då många individer känner sig stressade och sjukskrivningarna fortsätter att vara 
höga anser jag att det definitivt finns behov för studier som tar denna problematik på 
allvar. Det intresse som väldigt många visar för ämnet har ingen motsvarighet i form av 
resurser satsade inom området. Otroligt många individer är berörda på något sätt, som 
drabbad, anhörig, kollega eller vän. Det perspektiv som jag anlagt på studien, den 
drabbades erfarenheter, tycker jag är ett mycket viktigt perspektiv som dessvärre blivit 
förbisett. Min uppfattning är att man genom att ta vara på de drabbades erfarenheter kan 
få ta del av mycket viktig och lärorik information som kanske kan komma att hjälpa, 
vilket min förhoppning är att denna studie nu visar prov på. Därför anser jag denna 
studie användbar. 

 
Resultatdiskussion 
 
De tio teman som framkom ur datamaterialet kom att beskriva upplevelsen av vad som 
bidrar till tillfrisknande på flera sätt.  
 
Tema ett handlar om hur de drabbade för att bli bättre måste lära sig ett nytt 
förhållningssätt mot både sig själva och sin omgivning. Genom att lära sig sätta gränser, 
hantera krav och stärka sin självkänsla kan man lära sig att lättare möta sin omgivning 
och sig själv. Jag tror att dessa komponenter, sätta gränser, hantera krav och dåligt 
självförtroende starkt hänger samman. Exempelvis så tror jag att om man lär sig att 
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sätta gränser och hantera krav på ett nytt sätt så kommer självförtroendet så småningom 
ikapp. 
 
Att vara perfektionist och alltid sträva efter att vara duktig ökar helt klart risken att 
drabbas av ohälsa. Studier visar att om man har ett prestationsbaserat självförtroende 
löper man större risk att drabbas. Över lag tenderar kvinnor med höga krav på sig själva 
och en önskan om att alltid prestera på topp vara just de som drabbas av 
utmattningssyndrom, vilket stämmer överens med resultatet ovan (Leander et al., 2002).  
 
I Göteborg har en kurs i klinisk stressbehandling utvecklats där deltagarna förutom att 
få lära sig olika avspänningsövningar också lär sig sätta gränser på olika sätt. Syftet är 
att deltagarna skall kunna tillämpa den nya avspänningen och kroppsbalansen i 
situationer av påfrestning, t ex vid emotionellt jobbiga samtal eller vid krävande 
arbetstempo. Utvärderingar som gjorts visar att deltagarna bland annat anser sig ha fått 
bättre motionsvanor, lättare för att sätta gränser och en möjlighet till att reducera 
tidigare alltför höga krav (Blomerg, 2004). Att lära sig avspänning kan alltså, som 
också framkom i resultatet, ge fler vinster än själva avspänningen.  

 
Personligen anser jag att debatten om jämställdhet är mycket viktig i detta sammanhang 
och jag tror att den sneda fördelningen som finns i de flesta familjer idag starkt bidrar 
till ohälsan bland kvinnor. Problemen här är inte individuella utan snarare strukturella. 
Kraven på kvinnor är som vi sett många. Man skall bli någon, ha en lyckad karriär, vara 
insatt i samhällsdebatten, kunna visa upp ett vackert hem, vara lyckligt gift, ha 
väluppfostrade barn och inte minst vara kvinnlig med allt vad det innebär. Det är ingen 
hejd på kraven som dessutom ofta sträcker sig utanför kvinnans egen makt. Ernsjöö 
Rappe och Sjögren (2004) beskriver hur två av tre kvinnor oroar sig över att deras 
kompetens inte räcker till, jämfört med var tredje man. De invanda mönstren är ofta 
svåra att bryta. Kvinnor som försöker hinna med allt och samtidigt leva upp till bilden 
av den moderna kvinnan lever farligt. Problemet är, just som Ernsjöö Rappe och 
Sjögren (2004) uttrycker, att kvinnors rörelse ut på arbetsmarknaden inte motsvarats av 
en jämförbar rörelse av män in mot hemmet och hemarbetet.  

 
Har man dessutom barn så ökar kraven ytterligare. För exempel så kan en man kan göra 
karriär och jobba hårt och ändå vara en god förälder i omgivningens - och sina egna - 
ögon. En mamma däremot har betydligt svårare att ägna sitt jobb mycket tid och 
samtidigt uppleva sig - och framstå - som en bra mamma. Det finns flera 
forskningsresultat som bekräftar detta (Ernsjöö Rappe & Sjögren, 2004). Att sätta ord 
på den situation man befinner sig i kan underlätta för den drabbade att bryta dessa 
mönster (Ernsjöö Rappe & Sjögren, 2004). Ernsjöö Rappe och Sjögren uppmanar alla 
duktiga flickor att sluta låtsas som om den privata situationen inte påverkar yrkesrollen 
och tvärtom. Genom att tala om problemen och försöka se sin situation i ett större 
perspektiv kan man lättare bli medveten om de patriarkala strukturerna. Detta tror jag i 
sin tur kan leda till att man får lättare att säga nej och stopp samt att synen på vad som 
är rimliga krav ändras.   

 
Tema två handlar om vikten av vila för tillfrisknandet. Att inte känna sig stressad, 
pressad och jagad är mycket viktigt då det ofta tar mycket lång tid att återhämta sig från 
utmattningssyndrom. Att det tar tid är forskarna ense om. Varför det tar tid kan bero på 
flera orsaker. Tre möjliga huvudandledningar har beskrivits (Perski, 2004). Den ena är 
att stressammanbrottet inneburit en allvarlig påverkan på såväl det centrala som delar av 
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det perifera nervsystemet. Det kan vara så att den förnyelseprocess som äger rum i dessa 
system tar mycket längre tid än skador och förändringar i andra vävnader. Detta gäller 
särskilt de som fått svåra minnesstörningar där man kan tänka sig att hippocampus fått 
en starkt försämrad funktion (Sapolsky, 2003). Man misstänker också att läkningen i 
dessa nervsystem och endokrina system kräver bättre förhållanden än vad läkningen i 
andra vävnader gör. Utan att helt säkert veta tror man att dessa system endast läker 
under korta stunder, när vi sover som djupast (Perski, 2004). Vilket är ytterligare en 
anledning till att snabbt få tillbaka sin normala sömn. En tredje orsak till att det tar 
mycket lång tid att komma tillbaka är på grund av att en lyckad rehabilitering oftast 
innebär att den drabbade totalt ändrar hela sin livssituation. Vilket i sig innebär en 
omvärdering av målsättningar och sätt att fungera i livet (Perski, 2004). Sånt tar 
naturligtvis tid.   
 
Att lämnas ifred från myndigheter upplevs också som viktigt. Forskarna på 
stressmottagningen anser att en del av deras framgång som handlar om återgång till 
arbetet beror på det systematiska stödet från en rehabiliteringskonsult (Perski & Grossi, 
2004). Denne har deltagit i planering och förhandlingar med arbetsgivarna och 
försäkringskassan. Kontakten med myndigheter, som i föreliggande studie visat sig 
mycket ansträngande för den drabbade, har på så sätt kunnat underlättas.  
 
Tema tre beskriver hur viktigt det är med aktivitet för tillfrisknandet. Både fysisk 
aktivitet i vilken form som helst samt så kallad aktiv vila anses mycket bra. Det finns 
inte någon vetenskaplig dokumentation över att fysisk träning har någon effekt specifikt 
på individer som drabbats av utmattningssymptom. Dock visar kliniska iakttagelser att 
patienter med utmattningssyndrom, med eller utan depression, svarar bra på 
regelbunden fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2003). Träningen leder till ett ökat 
välbefinnande hos många sjuka och individens upplevda ångest och andra 
stressliknande symptom lindras (Socialstyrelsen, 2003). Hos individer som har 
tilläggsdiagnosen depression, vilket är fallet med flertalet respondenter i föreliggande 
studie, har fysisk aktivitet dock vetenskapligt bevisats ha positiv effekt på välmåendet 
och en antidepressiv effekt (Pollock, 2001).  
 
Vad gäller aktiv vila har den forskning som gjorts kring olika avspänningsmetoders 
inverkan på stress mest bedrivits på friska personer. Det finns dock studier som visar att 
meditation med olika typer av andningsövningar och mental fokusering har en positiv 
inverkan på exempevis blodtryck och muskelspänning (Bruning & Frew, 1987). För att 
avspänningen skall ha effekt anser vissa att den bör användas kontinuerligt och under en 
längre tidsperiod (Toivanen, Lansimies, Jokela & Hanninen, 1993). Andra menar att det 
faktiskt inte krävs så mycket för att lära sig avspänning. Med hjälp av ett kassettband 
och lite tid så har man ett effektivt verktyg att använda sig av varsomhelst 
(Socialstyrelsen, 2003). Resultaten i denna studie tyder dock på att det krävs i alla fall 
en del engagemang från den drabbades sida. Intervjupersonerna påpekar att man måste 
fortsätta att ofta använda sig av de tekniker man lärt sig så att de förankras väl. 
Respondenterna uttrycker också att de känner sig lugnare av teknikerna vilket kan 
förklaras just av att blodtryck och muskelspänningen påverkas positivt.  

 
Tema fyra tar upp socialt stöd som en annan viktig faktor. Både familj, vänner och olika 
typer av stödgrupper/föreningar har visat sig utgöra viktigt socialt stöd. Flera empiriska 
studier visar på hur värdefullt det sociala stödet kan vara för hjälp mot 
utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003). Zellers och Perrewés (2001) studie visar 
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att hur man samtalar med den som är drabbad kan påverka symptomen. Genom att som 
drabbad delta i konversationer med ett positivt innehåll minskades de olika nivåerna av 
utmattningssymptom. Att delta i konversationer med negativt innehåll däremot gav 
signifikant högre nivåer av utmattningssymptom. Detta kan bland annat kopplas 
samman med vad intervjupersonerna uppgav om att familjens stöd och peppning hjälpte 
dem i tillfrisknandet. En annan viktig uppgift som familjen eller partnern har är att 
hjälpa den drabbade med att se till så att denne, när den väl återgår till arbete, tjänstgör 
de timmar som den drabbade känner att denne orkar med. Viktigt är också att hela 
familjen tillsammans är överens om detta (Barnett, Brennan & Gareis, 1999) . Annars är 
risken stor för att den drabbade känner sig oengagerad och avskärmad på jobbet. 
Förhållandet mellan utmattning och antal arbetade timmar hänger nämligen samman 
med hur arbetsschemat ser ut för hela familjen och måste därför anpassas (Barnett, 
Brennan & Gareis, 1999).  
 
Att träffa människor med samma eller liknande problem kan vara till stor hjälp vilket 
går i linje med resultatet i föreliggande studie. Någon typ av handledd gruppverksamhet 
där gemensamma stressproblem kan diskuteras anses mycket värdefullt (Perski, 2004). 
Den kognitiva inriktning som dessa gruppsammankomster ofta har kan i stor 
utsträckning hjälpa den drabbade att förstå kopplingen mellan hur man levt och det 
sjukdomstillstånd som blivit resultatet. Gruppsammankomsterna kan också bidra med 
att ge den drabbade insikt i de värderingar och andra faktorer som ligger bakom den 
bristande förmågan till att ändra en situation som mycket länge varit nedbrytande och 
påfrestande (Perski, 2004).   

 
Tema fem redogör för hur en fungerande struktur i vardagen kan utgöra en friskfaktor. 
Det finns ingen forskning på området men flera kunniga inom området som jag varit i 
kontakt med, bland annat andra som tidigare drabbats, rekommenderar starkt att den 
drabbade har en välfungerande struktur att hålla sig till under sjukdomsperioden. 
  
Tema sex förklarar hur olika samtalsterapier kan hjälpa den drabbade i rätt riktning. Så 
gott som samtliga vetenskapliga studier som publicerats med inriktning på effekten av 
olika insatser vid arbetsrelaterade stresstillstånd har gällt preventiva behandlingsinsatser 
(Socialstyrelsen, 2003). Det finns mycket få randomiserade, kontrollerade studier med 
riktiga uppföljningsperioder (Socialstyrelsen, 2003). Dock har vissa psykoterapeutiska 
insatser, helst med kognitiv inriktning eller i grupp, visat sig ha god effekt (Glise & 
Björkman, 2004). Även samtalsbehandling av stödjande karaktär med kognitiva och 
pedagogiska inslag kan vara till hjälp för dessa drabbade (Perski, 2004). 
Korttidsinriktad samtalsbehandling kan också ha god effekt vid arbetsrelaterade 
stresstillstånd (Barkham & Shapiro, 1990). Värdet av dessa kortvariga terapier kan dock 
ifrågasättas. Själv ställer jag mig frågan om man verkligen kan nå de varaktiga och 
djupa förändringar som måste till för att få ett bestående behandlingsresultat. 
Korttidsbehandling kanske istället skulle kunna utgöra ett förebyggande inslag i arbetet 
för dem som känner sig stressade men fortfarande är fullt arbetande. För de individer 
som redan drabbats bör nog insatserna se annorlunda ut. Även om det i stort sätt saknas 
studier på området tyder de drabbades upplevelser på att samtalsterapi hjälper och 
flertalet vill få tillgång till det under sin rehabilitering. 
 
Tema sju tolkar hur de drabbade upplever antidepressiv medicinering som hjälp till 
bättring. Det finns idag flertalet frågetecken kring den antidepressiva medicinens 
inverkan på den drabbade. Först och främst bör man givetvis klargöra den exakta 
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diagnosen som den drabbade har. Efter att ha intervjuat samtliga respondenter till 
föreliggande studie tycker jag mig se att det finns indikationer på att flertalet patienter 
ges antidepressiv medicin utan att egentligen ha diagnosen egentlig depression med 
utmattningssyndrom. För de patienter som har diagnosen utmattningssyndrom finns 
idag nämligen inga bevis för eller emot fördelaktiga effekter av läkemedel 
(Socialstyrelsen, 2003). Man bör därför vara mycket försiktig med användandet till 
dessa individer. För de individer som har tilläggsdiagnosen depression och som 
ordinerats medicin finns ett annat problem. Antidepressiv medicin är oftast utprövad 
på ”i övrigt friska deprimerade personer”, utan diagnosen utmattningssyndrom (Perski, 
2004). Därför bör man även vara försiktig med antidepressiva medel till dessa patienter. 
Sömnen är egentligen viktigast att komma till rätta med och att använda sömnmedel 
inledningsvis kan vara att föredra för att normalisera sömnen (Perski, 2004). I de fall då 
behandling för depression inleds måste den pågå under en lång tid, minst sex månader 
innan effekten kan avgöras (Socialstyrelsen, 2003). Andra problem med antidepressiv 
medicin är, som respondenterna också uttryckte, de biverkningar som följer.  
 
Tema åtta skildrar hur viktigt läkarens bemötande är för att den drabbade snabbt skall få 
rätt behandling och därmed påbörja sin återhämtning till ett fungerande liv. Ett 
omgående och professionellt omhändertagande är vad man som drabbad med all rätt 
förväntar sig. ”Den sjuke måste känna sig trygg och uppleva att läkaren förstår 
hennes/hans situation. Vid första besöket bör läkaren försöka etablera en förtroendefull 
kontakt med patienten, vilket kan tyckas självklart, men det är särskilt viktigt för denna 
patientgrupp som ofta har påtagliga skam- och skuldkänslor”(Glise & Björkman, 2004, 
s 1203). I Samma artikel uttrycks också att de drabbade bör få mycket tid och täta 
återbesök tillsammans med sin läkare i det inledande stadiet samt tydlig information om 
vad de drabbats av. Detta stämmer precis in på vad de drabbade i denna studie 
efterfrågat. En annan studie visar också på läkarens viktiga roll eftersom det bland annat 
är läkarens uppgift att tillsammans med patienten se till så att denne får ett skriftligt 
rehabiliterings/träningsprogram med realistiska mål som går att följa upp vid 
återbesöken (Pollock, 2001). Tyvärr ser verkligheten ofta inte ut så. Jag tror att läkarens 
roll ofta förbises och/eller glöms bort. Resultatet från denna studie visar hur otroligt 
viktig den är. Läkaren är den som många drabbade litar helt och fullt på. Därför tror jag 
att läkaren dessutom tydligt måste tala om för den drabbade att det går att bli frisk och 
välfungerande igen med hjälp av olika behandlingsprogram.  
 
Tema nio beskriver hur arbetsplatsen skulle kunna vara hjälp till tillfrisknande men att 
det idag oftast inte är fallet. Eftersom att förhållanden på arbetsplatsen är en av de 
största anledningarna till att man drabbas av utmattningssyndrom är det självfallet så att 
den ofta är förknippad med stora stresspåslag för den drabbade. Om den drabbade skall 
kunna komma tillbaka till sin arbetsplats är därför arbetsgivarens förhållningssätt 
gentemot den drabbade av största vikt. Arbetslivsinriktad rehabilitering är mycket 
viktigt, både för de som vill tillbaka till sitt gamla arbete och för de som inte vill 
(Socialstyrelsen, 2003). Detta eftersom man på ett eller ett annat sätt förhoppningsvis 
skall tillbaka ut i arbetslivet så småningom. Arbetsviljan är det oftast inget fel på hos de 
drabbade, vissa måste ibland hindras så de inte går tillbaka i arbete alltför fort 
(Socialstyrelsen, 2003).  
 
Stressforskare Alexander Perski menar att enligt hans erfarenhet ”innebär en 
framgångsrik rehabilitering inte bara förändringar i sättet att reagera på påfrestningar 
utan också signifikanta förändringar i den livs- och arbetssituation som man skall återgå 
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till” (Perski, 2004, s 1293). Om en återgång till arbetet skall fungera måste alltså 
arbetsgivaren gå den drabbade till mötes och visa på en vilja att förändra den drabbades 
arbetssituation. Ett sätt att göra det på kan vara att ha en kontaktperson på arbetsplatsen 
som är till för den drabbade. Detta har visat sig vara till stor hjälp för den drabbade då 
denne kommer tillbaka för arbetsträning (Socialstyrelsen, 2003). 
 
En metaanalys som gjorts av studier på området visar att anställda mår bättre av 
stressreducerande individuella åtgärder som utförs på arbetsplatsen än organisatoriska 
(Klink, Blonk, Schene & van Dijk, 2001). Många är de insatser som kan göras för att 
förändra arbetssituationen för den drabbade. Bland annat visar analyser av kvinnors 
psykosociala arbetsmiljö att höga krav, låg kontroll och bristande socialt stöd var 
vanligare hos kvinnor med hög emotionell utmattning än hos dem med låg (Perski et al., 
2002). Att öka delaktigheten och upplevelsen av kontroll kan alltså vara ett sätt att 
förbättra arbetsplatsen på. Isabelle Niedhammer och kollegor har i sin studie kommit 
fram till att en prediktor för depression är brist på socialt stöd på arbetsplatsen 
(Niedhammer et al., 1998). Ett annat sätt att förbättra arbetsplatsen på skulle därför 
kunna vara att införa samtalsstöd i preventivt syfte, redan på arbetet. Studier har visat 
att detta hjälper. En undersökning skapad av forskare vid Karolinska institutet och Ersta 
Sköndal högskola som utfördes i Värmdö kommun har visat att stressnivåerna hos de 
anställda minskat kraftigt efter att små samtalsgrupper införts på försök (Dagens 
Nyheter, 050117). Efter fyra månader hade stressnivån minskat med 13 % och 67 % av 
deltagarna fick en minskning av stresshormonet cortisol. I kontrollgruppen var det 
omvända siffror, stressnivån hade ökat något. 

 
Tema tio handlar om den egna viljan och drivkraften hos den drabbade och som flera 
respondenter tycker har hjälpt dem mycket i tillfrisknandet. Kring detta tema fann jag 
ingen nämnvärd litteratur. Jag tycker dock att denna studie visar att det är ett område 
som bör tas tillvara. Resultatet visar att hur sjukdomen artar sig och vad för slags 
behandling som hjälper är individuellt. De signaler på egen kraft och riktning som varje 
enskild individ ger måste därför tas tillvara. För att ett åtgärdsprogram skall ge verkan 
tror jag det är mycket viktigt att den drabbade själv är motiverad och kan vara med och 
formulera sina behov.  

 
Slutdiskussion 

 
Det finns idag inte någon allmänt tillämpbar medicin eller något recept för tillfrisknande 
från utmattningssyndrom. Inte heller tror jag att framtiden kommer att ge oss något 
sådant. Alla människor är unika och vad som är slående i förevarande studie är just hur 
individuell denna sjukdom är. Min förhoppning är att studier av detta slag i alla fall kan 
ge uppslag och idéer åt alla de som är berörda av utmattningssyndrom på något sätt. 
Kanske kan man snappa upp något som kan fungera eller vara av intresse för sig själv 
eller någon annan i ens närhet. Genom att dela med sig av sina erfarenheter är min tro 
att man åtminstone kan komma en bit längre än vad man skulle ha gjort ensam.   
 
Resultaten från denna studie visar också att hjälp och stöd är mycket efterfrågat. Varför 
detta inte kommer de drabbade tillgodo är för mig väldigt besynnerligt. Eftersom 
kompetens behövs från flera områden är det viktigt att samarbetet mellan arbetsgivare, 
försäkringskassa, psykoterapeuter, läkare, sjukgymnaster och andra ökar. Det skulle 
behövas professionella arbetslag som samverkar tillsammans. Studier visar att 
behandling för stressrelaterade diagnoser inte behöver vara kostsam. Vid 



 24 

stressmottagningen, som nämnts ovan, har man räknat ut att för 45 000 kr/patient har 
man kunnat påverka hälsa, livskvalitet och arbetsstatus i positiv riktning. Den kostnaden 
motsvarade 1,5 månader av heltidssjukskrivning i denna patientgrupp (Perski & Grossi, 
2004).  

 
I de intervjuer jag gjort har många fina idéer och uppslag kommit fram på vad för slags 
insatser som skulle kunna hjälpa de drabbade. Alla kan inte nämnas här så jag väljer att 
ta upp två av alla de bra förslag som delgivits mig. En sådan spontan idé handlade om 
en så kallad dagvård för individer drabbade av psykisk ohälsa. Idén går ut på att man 
under ett och samma tak samlar kuratorer/psykiatrer, sjukgymnaster, möjligheter till 
träning, intressanta föredrag och annat som de sjuka har behov av i sin vardag. Som 
drabbad skall man kunna gå till dagvården dagligdags eller när andan faller på. 
Respondenten menade att många drabbade upplever att de inte har någonstans att ta 
vägen och att det förvärrar situationen för dem ytterligare. Dagvården skulle kunna vara 
ett sätt att råda bot på detta. 
 
En annan respondent gav tipset om att ge de drabbade tillgång till personliga coacher, 
lite liknande den rehabiliteringskonsult som beskrivits tidigare i resultatdiskussionen. 
Dessa personliga coacher skulle stödja och vägleda de drabbade under sjukdomstiden 
och även en bit efter. Deras funktion skulle kunna beskrivas som en slags mentor vars 
uppgift också skulle vara att hjälpa dem att hålla kontakten med det friska livet och 
underlätta det ofta arbetsamma förbindelserna med olika myndigheter etc.  
 
Dessa två uppslag tycker jag visar prov på vad all den erfarenhet och kunnande som 
tidigare drabbade kan dela med sig av och som därför bör tas tillvara för vidare 
forskning inom området. Jag hoppas också att jag genom denna studie kunnat göra alla 
de som tagit sig tid att samtala med mig rättvisa. 
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INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Vad gjorde att du insjuknade? 
Vilken var din diagnos? 
Hur länge var du sjuk/sjukskriven? 
Hur länge har du varit frisk? 
Vad gör du idag? 
Hur gammal är du? 
Livssituation? 
 
Vad anser du bidrog till ditt tillfrisknande? 
 
Vad gjorde Dig frisk? 
Kan du tänka på några andra orsaker till att du blev frisk? 
Utveckla! Specificera! Berätta mer! Konkretisera! Menar du att? 
 
Teman 
 
Behandling 
 

- Har du fått någon behandling? 
- Anser du att den bidrog till att du blev frisk? 
- Skulle du velat ha någon annan behandling? 
- Gjorde du något speciellt själv som du upplevde bidrog till att du blev frisk? 

Samtalsbehandling 
Läkemedel 
Avspänningsmetoder 
Fysisk träning 
 
Arbetsplatsen 
 

- Har du fått stöd från arbetsplatsen?  
- Hjälpte det dig? 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 
Kamratstöd 
 
Vardagliga livet 
 

- Om du jämför ditt liv idag med det du levde innan du blev sjuk, skiljer det sig åt och i 
sådant fall, på vilket sätt? 

- Om din syster/nära vän hade diagnosen vad skulle du råda henne till?  
Ändrade livsvanor 
Familj 
Vänner/Socialt liv 
 
 


