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Stressrelaterad ohälsa är ett stort problem i dagens arbetsliv. En individ 
som drabbats av utmattningssyndrom, ett resultat av långvarig negativ 
stress, kan behöva en lång tids rehabilitering för att kunna komma 
tillbaka till arbetet. Syftet med föreliggande studie var att med hjälp av 
kvalitativ metod ta reda på vilka faktorer som bidrar till en återgång till 
arbetet efter en sjukskrivning. Resultatet baserades på halvstrukturerade 
intervjuer med åtta personer som varit sjukskrivna på grund av 
utmattningssyndrom men nu fanns i arbete. Intervjuerna tolkades med 
induktiv tematisk analys och åtta faktorer som bidrog till 
arbetsåtergången kunde identifieras. De övergripande faktorerna var; den 
fysiska hälsan, tid för återhämtning, vikten av terapi, 
avslappningstekniker, sjukskrivningens längd, socialt stöd, relationen till 
arbetsgivaren och insikt om den egna rollen.  De intervjuade individerna 
var sjukskrivna en relativt kort tid och var ganska motiverade att komma 
tillbaka till arbetet vilket kan ha betydelse för resultatet. 

 
Vad är stress 
Stress kan beskrivas som en subjektiv upplevelse av en situation där de resurser och 
förutsättningar en individ har inte räcker till för att möta de krav och hot individen utsätts 
för. I arbetslivet handlar stress alltså ofta om en obalans mellan de krav vi upplever och 
våra resurser att möta kraven. Vi utsätts dagligen för stressorer av olika slag och i olika stor 
omfattning. Det kan handla om inre eller yttre påfrestningar, fysiska eller psykiska, akuta 
eller mer utdragna situationer. Upplevelsen av en situation eller ett tillstånd skiljer sig åt 
mellan olika individer och det som upplevs som stressande för en individ behöver inte 
upplevas som stressande för en annan. På likartat sätt kan man konstatera att en situation 
som upplevs som stressande vid ett tillfälle kan lämna individen oberörd en annan gång. 
Det finns på så sätt många faktorer inom och utanför individen som kan mildra eller 
förvärra en stressande situation. Generellt kan man dock säga att graden av stress en individ 
upplever beror på frekvensen, intensiteten och varaktigheten av stressorer. Även om 
kroppen har lätt för att anpassa sig till de rådande förhållandena så kommer vi att uppleva 
akuta stressituationer under hela vårt liv. Det som dock är viktig när det kommer till stress 
och hälsa är att individen efter en stressande situation har möjlighet att återgå till lugnet och 
få tillfälle till återhämtning (Sapolsky, 2003). 
 
Reaktioner på kortvarig stress 
När vi utsätts för en stressor aktiveras den del av nervsystemet som kallas det sympatiska 
nervsystemet och en stressreaktion initieras. Individens erfarenheter, tankar, minnen gör att 
reaktionen blir helt unik. Förenklat kan man säga att när en individ uppfattar en stressor i 
omgivningen sänder hjärnbarken signaler till den del i mellanhjärnan som reglerar viktiga 
funktioner i kroppen, hypotalamus. Från hypotalamus skickas budskapet vidare till 
binjuremärgen och binjurebarken. I binjuremärgen utsöndras stresshormonerna, 
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noradrenalin och adrenalin som transporteras via blodet till organ som behöver extra energi 
för att hantera stressen. Detta sker så snart ett hot uppfattats. Nivåerna av noradrenalin kan 
stiga vid fysisk aktivitet, belastande arbete och en ansträngande arbetsställning. När det 
gäller adrenalinet så kan nivåerna stiga oavsett om anledningen till stressen är 
överbelastning eller understimulering. Det är inte heller någon skillnad mellan olika känslor 
förknippade med stressorn utan främst dess intensitet. I binjurebarken däremot utsöndras 
kortisol, ett stresshormon som färdas via blodet ut i kroppen och påverkar omsättningen av 
fett och socker. Det är HPA- axeln (Hypotalamus-hypofys-binjurebarksaxeln) som reglerar 
halten av kortisol och som behövs när kroppen ska mobilisera energi. Utsöndringen av 
kortisol sker inte lika snabbt och kraftfullt som utsöndringen av adrenalin och noradrenalin 
och spelar en större roll för att kunna anpassa kroppen till långvarig stress (Währborg, 
2002).  
 
När binjuremärgen utsöndrar noradrenalinet leder det till förhöjt blodtryck. Adrenalinet 
påverkar hjärtats kraft att kontraktera och dess frekvens, vilket gör att blodet pumpas ut i 
kroppen med större kraft och hastighet. Syre och näringsämnen förs till det centrala 
nervsystemet och de kroppsdelar som behöver vara aktiva. Den akuta stressen stimulerar 
även immunsystemet och vi blir mindre känsliga för smärta. Matsmältningsapparaten 
stängs ner och aptiten minskar p.g.a. adrenalinets förmåga att minska blodtillförseln till 
dessa ställen till förmån för mer behövande delar som t.ex. musklerna. De funktioner i 
kroppen som är reproduktiva, som till exempel tillväxt- och könshormon blir mindre aktiva 
eller stängs av helt och den sexuella lusten minskar. Blodets förmåga att koagulera ökar 
tack vare adrenalinet vilket innebär att eventuella sår inte leder till att vi förblöder. 
Dessutom ökar koncentrationen, pupillerna vidgas och vissa delar av minnesfunktionen 
stärks, allt för att vi ska kunna fokusera på och tolka hotet på bästa sätt (Sapolsky, 2003). 
  
Man kan säga att alla de kroppsliga funktioner som är nödvändiga i vardagen stängs ner för 
att vi inte ska slösa energi vid en akut situation. Kroppens förmåga att mobilisera all energi, 
katabolismen, sker dock på bekostnad av en annan viktig förmåga, anabolismen, som 
innefattar kroppens förmåga att bygga upp muskler och skelett och läka skador. Till de 
anabola hormonerna räknas tillväxthormon, östrogen och testosteron (Währborg, 2002). På 
lång sikt är det alltså inte bra att katabolismen sker på bekostnad av anabolismen.  
 
De kroppsliga reaktionerna på akut stress är nödvändiga och innebär oftast ingen skada för 
en friskt individ. För en individ som är sjuk kan dock en kortvarig stressreaktion leda till att 
t.ex. en hjärtinfarkt utlöses. Generellt har dock kroppen lätt för att anpassa sig till 
påfrestningar och akuta stressituationer kommer vi att uppleva under hela vårt liv. Det som 
dock är viktig när det kommer till den akuta och kortvariga stressen är individen efteråt har 
möjlighet att återgå till lugnet och få tillfälle till återhämtning. När den kortvariga stressen 
avtagit träder det parasympatiska nervsystemet in och hjärtat börjar slå långsammare igen, 
blodtrycket kommer ner till sin normala nivå och produktionen av adrenalin, noradrenalin 
och kortisol minskar. Tanken är att kroppens balans ska återställas efter den kortvariga 
stressen, en förmåga som kallas allostas. Det allostatiska systemet är mycket flexibelt och 
har stora variationsmöjligheter. Tack vare detta system kan vi anpassa oss till extrema 
situationer. Allostasen är dynamiken mellan de anabola och katabola processer som nämnts 
ovan. När väl ett stressmoment är över är det meningen att hormonerna ska återgå till sina 
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normala nivåer och kroppen ska återhämtar sig. På så sätt fungerar allostatiska systemet 
som ett skydd, men om stressen däremot fortgår och hormonnivåerna hålls uppe leder det 
till allostatisk belastning. Det allostatiska systemet fungerar både som ett skydd för kroppen 
vid anpassning genom förändring och en hälsorisk för kroppen vid under- eller överaktivitet 
i systemet. Till skillnad från allostasen, som gör att vi kan anpassa oss, så arbetar ett annat 
viktigt system, det homeostatiska, för att kroppen ska behålla sin grundbalans och sina 
normala nivåer, d.v.s. homeostas. Det rör sig om att fysiologiska system, som t.ex. 
kroppstemperaturen inte får variera för mycket utan endast rörs sig inom ett intervall. Stress 
stör eller hotar det homeostatiska systemet om vi utsätts för den för ofta (Lundberg & 
Wentz, 2004).  
  
Reaktioner på långvarig stress 
Vi kan konstatera att stressen på kort sikt leder till att kroppen blir mer alert genom att 
immunförsvaret effektiviseras, minnet förbättras och smärtkänsligheten minskar men på 
lång sikt är dock effekterna av stress de motsatta. Efter en tid av försök att anpassa sig till 
stressorn blir individens försvar försvagat och i detta skede kan individen få stressrelaterade 
problem som magsår och andra stressrelaterade besvär och sjukdomar. Immunförsvaret har 
försämrats, inre organ skadats och i värsta fall dör individen (Sapolsky, 2003). Jag kommer 
nedan att redogöra för flera långsiktiga effekter av stress.  
 
Till stor del kan man se att reglering av utsöndringen av stresshormonet kortisol kan 
relateras till långvariga stressbesvär. Om vi ser på kortisolnivåerna hos en frisk individ så 
kan de variera under dagen och vara som högst precis när vi vaknar på morgonen för att 
sedan sjunka under dagen och vara som lägst sent på kvällen. En individ som utsätts för 
långvarig stress kan få en störd kortisolreglering, d.v.s. obalans i HPA- axeln, vilket innebär 
att kortisolet inte går tillbaka till sin normala kurva efter en stressreaktion. Individer som är 
deprimerade, utmattade, lider av ångest eller har cancer kan t.ex. ha oförändrat höga eller 
låga kortisolnivåer under hela dygnet. Störd kortisolreglering leder till hälsoproblem och 
kan få mycket allvarliga konsekvenser. Det finns samband mellan störningar i HPA- axeln 
och bland annat bukfetma, typ 2 diabetes och låg produktion av köns- och tillväxthormon, 
det så kallade metabola syndromet. (Lundberg & Wentz, 2004).  
 
När vi utsätts för långvarig stress påverkas även minnet negativt. Det beror på att den del av 
hjärnan som är betydelsefull för minnesfunktionen, hippocampus, tar skada av den 
långvariga störningen av kortisolregleringen. Resultatet blir att individen får svårare att 
minnas men också lära sig nya saker vilket i stor utsträckning påverkar individens arbets- 
och privatliv (Sapolsky, 2003).  
 
Till skillnad från den kortvariga stressen som förbättrar immunförsvaret så försämras det 
under långvarig stress. Det finns forskning som visar sambandet mellan långvarig stress 
och försämrat immunförsvar (Segerström & Miller, 2004) De individer som under en 
längre tid varit stressade bli lättare sjuka och att de individer som redan är sjuka kan ha 
svårare att återhämta sig och tillfriskna om det utsätts för stress. Även här finns det ett 
samband mellan störd kortisolreglering och det försämrade immunförsvaret, 
infektionskänsligheten och den bristande läkningsförmågan. Individer som utsätts för 
långvarig stress upplever även att de har svårt att slappna av och sova ordentligt på natten. 
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Sömnstörningar i samband med stress är vanligt och innebär att individen går miste om en 
viktig förutsättning för återuppbyggnad, vila och återhämtning, d.v.s. de anabola 
processerna. Kroppen behöver en längre sammanlagd vila under natten för att vi ska orka 
med vardagen och för att kroppen ska kunna återhämta sig. När sömnen rubbas kan det leda 
till att minnesfunktionen fungerar sämre vilket kan få stor inverkan på det yrkesverksamma 
livet för den enskilde individen (Lundberg & Wentz, 2004).  
 
Långvarig stress kan även ha andra indirekt effekter som påverkar en individs hälsa. Till 
stor del kan man säga att en individs hälsorelaterade beteende ändras eller försämras av 
långvarig stress. Orken och lusten att motionera eller att äta bra minskar och konsumtionen 
av alkohol och tobak ökar. De ändrade kost- och motionsvanorna kan i sin tur leda till både 
övervikt, högt blodtryck och höga blodfetter och dessa kroppsliga förändringar kan i vissa 
fall leda till hjärtinfarkt (Melamed, Shirom, Toker, Berliner & Shapira, 2006 ). På grund av 
den bristande sömnen och de ändrade levnadsvanorna ökar även risktagandet, olyckorna 
och sjukdomarna. Individen blir mindre uppmärksam på kroppsliga symtom och är därför 
mindre försiktig och mindre benägen att söka hjälp. När en individ väl har blivit sjuk visar 
undersökningar även på en mindre benägenhet att följa läkarens order vid behandling. Det 
kan bero på att koncentrationsförmåga och uppmärksamhet har försämrats och individen 
därför har svårare att följa läkarens ordinering. Stress och stressrelaterad ohälsa är ofta en 
ond spiral som är svår att komma ur (Lundberg & Wentz, 2004).  
  
Utmattningssyndrom 
En individ som under lång tid upplevt stress kan drabbas av utmattningssyndrom. 
Utmattningssyndrom är den officiella benämningen som används inom sjukvården sedan 
början av 2000 men i dagligt tal används ofta uttryck som utbrändhet, efter engelskans 
burnout. Utmattningssyndrom innebär att individen upplever en enorm trötthet, psykiskt 
och fysiskt, och där vila inte hjälper. En individ som drabbats av utmattningssyndrom kan 
uppleva koncentrations- och minnessvårigheter, kraftiga sömnstörningar, muskelvärk och 
hjärtklappning.  Dessutom uppvisar individen ofta tecken på depression, emotionell 
instabilitet och uppgivenhet. Utmattning och minskat engagemang hänger ihop och det 
minskade engagemanget visar sig oftast både i arbetet och privat. Vid utmattningssyndrom 
har kortisolregleringen ofta slagits ut helt och individen kan då ha konstant låga 
kortisolnivåer (Lundberg & Wentz, 2004). När fenomenet burnout började diskuteras 
internationellt på 70- talet ansåg man att det främst var personal inom vårdyrken, som 
sjuksköterskor, kuratorer och psykologer som drabbades. En av de främsta forskarna på 
området, Christina Maslach, intervjuade bland annat sjukhuspersonal för att ta reda på hur 
de hanterade och tänkte vid stressande situationer i sitt arbete. Hon fann att många 
upplevde en uppgivenhet, ett bristande engagemang och negativa känslor gentemot 
patienter, något som senare definierades som utbrändhet (Maslach 1976, refererad i 
Maslach, Schaufeli & Leiter 2001) På senare tid har det dock visat sig att människor från 
alla yrkeskategorier drabbas av utmattningssyndrom eller utbrändhet och att det inte 
återfinns inom just en yrkeskategori eller en sektor.  
 
Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2007) var andelen individer som redovisat 
arbetsorsakade besvär som störst under slutet av 1990- talet och fram till 2003 men har 
därefter minskat något. Framför allt var det andelen kvinnor som upplevde stress och 



 5

psykisk ohälsa som nästan fördubblades från 1997 till 2003. I 2006 års undersökning som 
SBC genomfört på uppdrag av Arbetsmiljöverket kan man konstatera att 12 procent av alla 
yrkesverksamma kvinnor uppger att drabbats av besvär på grund av stress och andra 
psykiska påfrestningar. För männen är siffran drygt 7 procent. 
 
Behandling av utmattningssyndrom 
En individ som insjuknat i utmattningssyndrom och blivit sjukskriven kan bli borta från 
arbetet en lång tid. Även här finns det stora individuella skillnader och det går inte att säga 
hur lång tid en individ behöver för att tillfriskna. Gemensamt för de som sjukskrivits på 
grund av utmattningssyndrom är att de behöver någon form av behandling från sjukvården. 
Ofta kan det handla om medicinering i kombination med terapi, men det görs alltid en 
individuell bedömning av den drabbade för att fastställa lämplig behandling. Den 
sjukskrivne och den ansvarige läkaren, t.ex. företagsläkaren, har ett delat behandlingsansvar 
och det är därför viktig att den valda behandlingsformen är något som alla parter är 
engagerade i och tror på. För att den sjukskrivne ska ha möjlighet att bli frisk och så 
småningom kunna återgå till arbetet kan det vara flera aspekter som är viktiga. Till det mest 
akuta hör oftast att få ordning på sömnen, något som påverkas mycket negativt vid 
långvarig stress. I en studie om sömnvanor och dess konsekvenser för hälsan framhålls 
sömnens betydelse för tillfrisknande och återgång till arbetet (Ekstedt, Söderström, Perski 
& Åkerstedt, 2006).  
 
Efter den första, akuta fasen blir mer långsiktiga aspekter centrala. Det kan röra sig om 
terapi i någon form, oftast kognitiv beteendeterapi (KBT), där den sjukskrivne och 
terapeuten reflekterar över hur tankar och beteenden interagerar. Det kan handla om att 
definiera hur individen i dagsläget bemöter en stressande situation och hur individen skulle 
vilja bemöta samma situation. I behandlingen kan patienten få lära sig strategier för hur 
denne kan hantera t.ex. stressen i sin vardag. En patient som genomgår kognitiv 
beteendeterapi kan t.ex. behöva utsätta sig för en situation som han eller hon upplever som 
skrämmande eller stressande och i situationen bli vägledd av terapeuten eller använda 
dennes råd för att hantera situationen. Till stor del går den kognitiva beteendeterapin ut på 
att individen själv får uppleva hur det är att med de nya verktygen bemästra en svår 
situation, uppleva hur den känns att gå igenom den och förhoppningsvis upptäcka att det 
gick bättre än tidigare. Den sjukskrivne kan uppmuntras att öva dessa önskade beteenden 
med sin familj eller i en behandlingsgrupp och sedan utvärdera resultatet. Ett alternativ till 
KBT är psykodynamisk terapi som fokuserar på individens problem och vad det är i 
patientens förflutna som kunnat orsaka problemen. Inom den psykodynamiska terapin anser 
man att en stor del av en individs handlingar beror på omedvetna motiv och önskningar och 
att tidigare erfarenheter och svårigheter i barndomen har betydelse för hur individen förstår 
sin situation. Relationen patienten och terapeut blir central och det är i dialogen, som ofta 
pågår många år, som framsteg kan göras (Bejerot, 1999) Ett annat sätt att bemästra sin 
stressande vardag är med mental träning eller avslappning (Währborg, 2002). Det finns ofta 
ett behov av att lära sig nya strategier eller verktyg för att bemästra stress, det vill säga 
olika copingstrategier. Dessa strategier lärs ofta ut i så kallade stresskurser som anordnas av 
t.ex. företagshälsovården. Syftet med att individen får lära sig nya copingstrategier är att 
dessa sedan ska kunna användas i vardagen för att skydda individen från stress (Sapolsky, 
2003). Till stor del handlar copingstrategier om att kunna få kontroll över vardagen och 
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situationer som ibland upplevs som stressade. En hög grad av kontroll framhålls ofta som 
en av de viktigaste faktorerna för att minimera de negativa effekterna av stress (Karasek, 
1979, refererad i Statt, 2004). 
 
Andra delar som kan ingå i ett behandlingsprogram är livsplanering och mål för framtiden. 
Den sjukskrivne får då fundera över sin livssituation och hur den vill att framtiden ska bli. 
Det kan röra sig om att definiera vilka förändringar individen behöver göra i sitt liv för att 
uppnå vissa mål i framtiden (Währborg, 2002). Att ha ett mål kan i sig vara en motivator 
för att tillfriskna och en anledning att kämpa för att bli frisk (Statt, 2004).  
 
En annan viktig aspekt vid tillfrisknande från utmattningssyndrom, men även från andra 
sjukdomstillstånd, är det sociala stödet. Socialt stöd innebär att individen upplever sig ha 
människor i sin närhet som kan ge kärlek, råd och stöd och som är en viktig del i individens 
liv. Det kan vara arbetskamrater, familjemedlemmar eller goda vänner. Socialt stöd innebär 
också att individen upplever det som om hon eller han är del av en gemenskap och känner 
samhörighet med andra människor. Socialt stöd fungerar som ett skydd mot stress och 
stressrelaterade sjukdomar och fenomenet kallas ofta ”the Buffering Hypothesis” (Sarafino, 
2006). Sarafino tar även upp ytterligare en hypotes, ”the Direct Effect Hypothesis” som 
framhåller att socialt stöd alltid gynnar individen, oavsett graden av stress. Enligt ”the 
Direct Effect Hypothesis” kan det sociala stödet fungera som ett incitament för individen 
att sköta om sig, återfå livslusten och leva ett hälsosamt liv. Sarafino framhåller socialt stöd 
som en mycket viktig del i att klara av stress och att tillfriskna från bland annat 
stressrelaterad ohälsa.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som bidrar till att en individ 
kommer tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom. 
 

 
M e t o d 

 
Deltagare 
Deltagarna i denna studie var personer som varit sjukskrivna från arbetet på grund av 
utmattningssyndrom. Urvalet, som var ett så kallat bekvämlighetsurval, gjordes genom att 
skicka ut information om studien till 20 personer i min bekantskapskrets och att dessa i sin 
tur kontaktade sina kollegor och bekanta. Åtta av dessa var villiga att delta i studien. Den 
yngste som deltog var 31 år och den äldste var 62 år. Två av deltagarna kände jag sedan 
tidigare, de övriga sex var inte bekanta. De åtta deltagarna arbetade på fem olika företag 
och hade alla olika arbetsuppgifter. Två av deltagarna var män och de övriga sex var 
kvinnor. Samtliga deltagare var tjänstemän och arbetade inom den privata sektorn. Längden 
på sjukskrivningarna varierade mycket mellan deltagarna och den kortaste 
sjukskrivningsperioden var tre veckor och den längsta över ett år. Några av deltagarna hade 
dessutom varit sjukskrivna två gånger. Det gemensamma för de åtta deltagarna var att det 
hade varit sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom samt att de vid tiden för 
undersökningen var tillbaka i arbete. Den avgränsning som gjordes i urvalet var att 
personerna just skulle ha återgått till arbetet och slutfört sin arbetsträning. 
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Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med de åtta deltagarna. Två 
intervjuer genomfördes i samband med en pilotstudie medan de resterande sex intervjuerna 
gjordes inför denna c- uppsats. Samtliga intervjupersoner blev tillfrågade om hur 
sjukdomsförloppet hade sett ut samt vägen tillbaka till arbetet. Intervjuerna genomfördes 
med hjälp av en intervjuguide med stödfrågor av typen ”Kan du berätta om vilka faktorer 
som bidragit till att du kunnat gå tillbaka till arbetet?” och ”Vad tror du bidrog till att du 
blev frisk/bättre?”(se bilaga 1.) Syftet var att intervjupersonerna skulle berätta relativt fritt 
om hur de upplevt tillbakagången till arbetet och vilka faktorer som möjliggjort den. Sju av 
de åtta intervjuerna som ingick i studien genomfördes i avskilda rum på deltagarnas 
arbetsplats på deras egna initiativ. En av intervjuerna genomfördes i intervjupersonens 
bostad. Intervjuerna pågick i 40- 45 minuter och spelades in. Innan intervjuerna påbörjade 
fick deltagarna en kort information om syftet med intervjun och hur informationen från 
intervjuerna skulle användas. Deltagarna informerades även om frivilligheten i deltagandet 
och möjligheten att avbryta intervjun när som helst. Utöver den muntliga informationen vid 
intervjutillfället hade deltagarna några veckor tidigare fått skriftlig information skickad till 
sig rörande de etiska riktlinjerna vid författandet av en rapport vid Psykologiska 
Institutionen. 
 
Analys 
Analysen har gjorts med induktiv tematisk analys (Hayes, 2000) som innebär att det inte 
finns förutbestämda teman vid analysens början. De transkriberade intervjuerna 
strukturerades efter olika teman som ett resultat av vad de intervjuade ansåg vara viktigast 
vid sin rehabilitering. Inledningsvis transkriberades de åtta intervjuerna så ordagrant som 
möjligt med undantag för småord som inte gick att uppfatta samt vissa pauser och 
utfyllnadsord. Inledande samtal samt avslutning som saknade relevans för studien 
transkriberades inte. När transkriberingen gjorts lästes intervjuerna igenom i sin helhet och 
därefter ströks relevant information under och viktiga nyckelord noterades i marginalen. 
Samtliga nyckelord skrevs ner och lästes igenom för att på så vis kunna skapa teman som 
informationen skulle grupperas i. Jag fick under analysen gång fram åtta huvudteman som i 
vissa fall har ett antal underteman. Varje tema sammanfattades och illustrerades med citat 
för att exemplifiera. Citaten har i vissa fall ändrats något med avseende på t.ex. 
prepositioner, talspråk eller utfyllnadsord. 

 
 

R e s u l t a t 
 

Den fysiska hälsan  
En av de åtta faktorerna som framkom under intervjuerna var vikten att förbättra den 
fysiska hälsan. Den första tiden upplevde de flesta av intervjupersonerna djup depression, 
ångest, kraftiga sömnstörningar och mycket dålig fysisk hälsa. Att gå igenom den första 
tiden är det första steget mot återhämtning och en nödvändig fas för de individer som 
drabbats. För flera av intervjupersonerna började sjukskrivningen efter ett besök på akuten 
eller efter att de upplevt mer och mer ångest. När individerna väl kommit hem och blivit 
sjukskrivna berättar de om att de i varierad utsträckning tagit medicin för att klara av den 
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första tiden och sedan fokuserat på sömnen, kosten och motionen. Den fysisk hälsa, som i 
hög grad påverkas av medicin, kost, sömn och motion har varit viktig och för flera en 
förutsättning för att de övriga faktorerna ska få effekt.  
 
 Medicinering 
Flera av intervjupersonerna berättar att de tagit antidepressiva läkemedel den första tiden 
efter att de drabbats av utmattningssyndrom. Medicineringen var ett steg i att ta sig igenom 
den första tiden. Anledningen till att flera av intervjupersonerna tagit medicin har varit att 
de lidit av kraftig ångest och oro samt att läkaren som skrivit ut preparaten ansett att 
medicinering i början kan underlätta rehabiliteringen. För några av intervjupersonerna har 
det varit nödvändigt att fortsätta med antidepressiva läkemedel under hela 
sjukskrivningsperioden och även efter att de återgått i arbete. Det fanns ett motstånd hos 
vissa intervjupersoner att ta antidepressiva läkemedel och i många fall var det inte heller 
nödvändigt att medicinera. En individ som behövde medicinering berättar att medicinen 
fungerade så att det gav en bra bas att börja rehabiliteringen på; ”Saker och ting blev lite 
mer regelbundet. Det var inte så stora svängningar i humöret, mensen började fungera, jag 
kunde känna hunger igen och kunde äta, den värsta tröttheten började lägga sig. Jag kunde 
sova lite mer än man kanske gör normalt, men inte 20 timmar.”  
 

Sömn 
Den första tiden är det också viktigt att få en regelbunden sömn igen så att kroppen får en 
möjlighet till återhämtning. Även sömnen var en förutsättning för att andra faktorer, som 
t.ex. terapi skulle vara betydelsefullt. Samtliga intervjupersoner tar upp sömnen som ett 
stort problem i början av sjukskrivningen och många nämner att de inte blev utvilade trots 
att de sov mycket i början; ”Jag sov väl ungefär 20 timmar om dygnet tror jag. Vaknade 
och gick ut och promenerade när det var lite ljust ute. Hem och sov igen. ”För en annan 
intervjuperson var problemet snarare svårigheten att kunna slappna av och sova; 
”Stresshormonerna fanns kvar i kroppen väldigt länge, jag hade väldigt svårt för att vila och 
bara ligga ner, då kom det mycket panik och ångestkänslor…” Efter en tids sjukskrivning 
började de flesta få mer regelbundna vanor och sov då främst på natten och var uppe på 
dagen som de borde. För vissa tog det dock många månader innan den värsta tröttheten lagt 
sig och det blev möjligt att få rutin i vardagen.  
 
 Kost 
För några av intervjupersonerna i denna studie avtog aptiten när stressen tilltog. I vissa fall 
åt de inte alls eller åt ur näringssynpunkt felaktig kost. Några av intervjupersonerna hade 
inte någon matlust i början av sjukskrivningsperioden men i och med att de fick ordning på 
sömnen och fick tid att återhämta sig i lugn och ro så kom även aptiten och matlusten 
tillbaka. För några av intervjupersonerna var kosten i sig inte ett stort problem utan snarare 
det sätt de levde på. Det kunde t.ex. vara så att de inte tog sig tid att äta lunch i lugn och ro 
utan satt kvar vid arbetsplatsen och åt eller bara slängde i sig en bit godis för att hålla 
energin uppe. I och med hjälp från bland annat företagshälsovården fick de kunskap om 
vikten av en bra kost för tillfrisknandet. De flesta intervjupersoner lärde sig under 
sjukskrivningens gång att göra omprioriteringar vad det gäller sina matvanor och ändrade 
också sitt förhållningssätt till t.ex. lunchrasten när de återgått till arbetet; ”Jag skulle aldrig 
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någonsin få för mig att inte gå och äta lunch. [  ] Oavsett om jag tar en timme och går och 
käkar lunch så... det finns inte på kartan att hoppa över det längre.”  
 

Motion 
Utöver regelbundna mat- och sovvanor framhålls motionen som viktig vid en rehabilitering 
från utmattningssyndrom. Oftast får de sjukskrivna rådet att börja röra på sig så snart som 
möjligt och det kan då räcka med att bara gå utanför dörren och gå till brevlådan. Motionen 
och den friska luften är nödvändig för att kroppen ska kunna återhämta sig helt. För en 
välmående individ kan det verka enkelt men för en individ som drabbats av 
utmattningssyndrom kan det behövas en stor ansträngning för att klara av att gå utanför 
dörren. En kvinna berättar att en kollega kom förbi ibland och tvingade henne att följa med 
på promenader; ”Det var en viljeansträngning att komma ut och en seger när man kom in.”  
 
Den motionsform som föreslagits från företagshälsovården eller hälsokliniker som 
intervjupersonerna varit i kontakt med är stavgång eller vanliga promenader. De flesta av 
intervjupersonerna i studien har utövat antingen stavgång eller tagit långpromenader. Flera 
av dem nämner att det i samband med t.ex. långpromenader fick tillfälle att reflektera över 
sin situation och hur de ville leva sitt liv. Promenaderna kunde på så sätt fungera 
terapeutiskt. Genom att röra på sig och hitta en träningsform som passar kan individen även 
få en ny vana som är hälsofrämjande även efter sjukskrivningsperioden. Flera individer 
nämner att promenader är mycket viktiga även nu då de återgått i arbete; ”Jag fortsatte med 
mina promenader. Det var verkligen viktigt. Jag gick ut och gick när jag hade jobbat och då 
gick jag ganska långa promenader. Det var som att få ut det ur kroppen lite grann, ganska 
ångestdämpande.”  
 
Tid för återhämtning i lugn och ro 
Det framgick av intervjuerna att den första tiden av sjukskrivningen ofta innebar att 
individen behövde sova ikapp och få lugn och ro. Samtliga intervjupersoner vittnar om en 
trötthet som inte gick att vila bort och i flera fall kraftiga sömnstörningar. Detta i 
kombination med koncentrationssvårigheter och kraftig oro samt i vissa fall ångest gjorde 
att många av intervjupersonerna kände att de behövde avskärma sig från alla människor och 
alla aktiviteter som tidigare varit en del av deras vardag. Denna faktor var därför på många 
sätt en förutsättning för att den fysiska hälsan skulle blir bättre. I denna fas var det viktigt 
att arbetsgivare och kollegor respekterade att den sjukskrivne behövde bli lämnad i fred och 
att det kunde röra sig om att individen behövde vara borta en längre tid från arbetet. Det 
framgick också från flera av intervjuerna att det i vissa fall kan röra sig om många månader, 
och ibland år, av vila för att återhämta sig.  
 
Flera av intervjupersonerna uttrycker att de kände ett behov av att bli lämnade i fred under 
en stor del av sjukskrivningen. En kvinna berättar; ”Jag försökte vara hemma och vila och 
koppla bort telefonen. Så fort jag såg att det var ett externt nummer så svarade jag inte utan 
kände att; jag måste få vara ifred!” Framför allt handlade det om att själv få välja om och 
när man ville ha kontakt med vänner och arbetskollegor. Tankar och funderingar kring 
arbetet uppfattade de intervjuade som mycket besvärande och ett samtal från t.ex. en chef 
som rörde en arbetsuppgift kunde förstöra hela dagen. En individ berättar att en dag kunde 
löpa på ganska bra och tills det där samtalet kom som gjorde att alla framsteg var som 
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bortblåsta; ”Det var jättejobbigt när de ringde från jobbet tycker jag, jättejobbigt, för om jag 
hade sovit hela förmiddagen, om jag hade gått ut och vandrat med mina stavar, så var det 
ändå två steg bakåt den dagen. Det var som ett bakslag när de ringde från jobbet för då 
började tankarna mala.”  
 
Det fanns dock de intervjupersoner som så här i efterhand uppskattade att de blivit störda 
med samtal och besök även under den svåraste tiden av sjukskrivningen; ”Så fanns det 
några stycken som hörde av sig och gav blanka faan i att jag egentligen inte orkade prata 
med dem. [  ] Så här i efterhand är jag jätteglad för det.” Intervjupersonen poängterar dock 
att det var kollegor som intervjupersonen redan hade en god relation med och att reaktionen 
kanske inte hade varit densamma om andra, mer ytligt bekanta hade hört av sig.  

 
Terapi 
De flesta människor som drabbas av utmattningssyndrom blir erbjudna någon form av 
terapi via företagshälsovården, vårdcentralen eller en hälsoklinik och så också 
intervjupersonerna i denna studie. Det framgår av intervjuerna att den vanligaste formen av 
terapi som används vid stressrelaterad ohälsa är kognitiv beteendeterapi (KBT). Även om 
de flesta av intervjupersonerna har deltagit i KBT så har ett par individer ansett att det 
under en längre tid hade behov av psykodynamisk terapi.  
  

Kognitiv beteendeterapi 
De flesta av intervjupersonerna blev erbjudna och deltog i KBT som en del av deras 
rehabilitering. KBT är en terapiform som inte passar alla men som generellt sett är mycket 
betydelsefull vid stresshantering och arbetsåtergång. Merparten av de intervjuade har fått 
stor hjälp av terapin och anser själva att det är en lämplig form av terapi vid 
utmattningssyndrom. Genom KBT har intervjupersonerna fått lära sig strategier eller 
verktyg som de upplevde som mycket viktiga för att ta kontroll över sitt liv och situationer 
som kan upplevas som stressande, i synnerhet när de kom tillbaka till arbetet. Samma 
intervjupersoner framhåller att de lärt sig säga nej, prioritera bättre och fått en ny förståelse 
för hur deras egna tankar påverkar beteendet och hur detta kan ändras så att de främjar 
deras hälsa. En kvinna berättar att hon var tvungen att definiera vissa moment i sin vardag 
som hon uppfattade som mycket stressande och fundera på hur hon skulle hantera 
situationen med en ny strategi. I hennes fall kunde det röra sig om bilkörning; ”Nu ska jag 
ligga i högerfilen, nu ska jag inte köra om någon. Det hade jag över huvudtaget inte tänkt 
på om jag inte hade bestämt innan att jag skulle öva på någonting.” En annan kvinna 
berättar hur hon fick öva hemma på moment som hon ansåg vara stressande; ”Det är 
plågsamt att inte torka av köksbänken när man ser att den är skitig men då får man träna på 
det flera dagar, och att hoppa över ungarnas skor i hallen, men då får man träna på det och 
se hur länge man orkar.” Genom att träna dagligen på situationer som var svåra och 
stressande upplevde de flesta av intervjupersoner att de fick bättre självförtroende. Några 
intervjupersoner framhåller även den kognitiva beteendeterapin som den främsta faktorn till 
att de återfått kontrollen och kunnat gå tillbaka till arbetet efter sjukskrivningen. 
 
 Psykodynamisk terapi 
Några av de intervjuade har använt sig av psykodynamisk terapi som är den vanligaste 
terapiformen generellt sett. De fanns de intervjupersoner som inte tyckte att KBT var rätt 
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sätt att ta itu med deras problem och såg den psykodynamiska terapin som en lämpligare 
form. De kunde t.ex. bero på att intervjupersonen ansåg sig ha problem som var mer 
komplexa och som hade utvecklats under en lång tid. ”Jag insåg själv att det låg så mycket 
djupare orsaker bakom, det hade inte räckt att titta på mitt beteende [  ] Det var inte det som 
det handlade om. Det var grundläggande saker i mig som jag behövde ta itu med.” De 
intervjupersoner som använder sig av psykodynamisk terapi uttrycker att de ser på 
tillfrisknandet som en långsiktig process som inte har ett självklart slut utan skulle kunna 
pågå under hela livet. För dessa personer blev terapin ett viktigt redskap och ett stöd både 
vid återgången till arbetet och förhoppningsvis under resten av livet. 
 
Avslappningstekniker 
Intervjupersonerna har under sjukskrivningen eller behandlingen fått lära sig nya sätt att 
slappna av på. Avslappningen var en viktig del i tillfrisknandet och för många en 
förutsättning för att kunna återgå till arbetet. Genom att lära sig sätt att slappna av på kunde 
intervjupersonerna lättare ta kontroll över sin egen kropp och bättre hantera situationer som 
kan vara stressande.  
 
 Meditation 
Att lära sig slappna av och t.ex. använda sig av meditation har haft betydelse. En 
intervjuperson berättar att hon fick prova på olika avslappnande aktiviteter för att kunna 
hitta något som passade just henne. Det var genom ett projekt på företagshälsovården som 
de sjukskrivna blev erbjudna att delta i aktiviteter som t.ex. frigörande dans, yoga och 
meditation. Efter introduktionen till de olika aktiviteter valde hon att fortsätta med yoga och 
meditation som hjälpte henne mycket på vägen tillbaka. Framför allt lärde hon sig att 
använda sig av meditation även korta stunder då hon behövde slappna av och hämta ny 
energi; ”… men sedan har jag också små mikromeditationer då jag går ner i det läget… 
väldigt fort, på några sekunder… och det ger mig små kickar under dagen.” 
 
 Böcker och ljudböcker 
Flera av intervjupersonerna har haft stor glädje av böcker under sin sjukskrivningsperiod. I 
de fall personen har haft svårt att läsa på grund av dålig koncentration och nedsatta 
minnesfunktioner så har ljudböcker fungerat bättre. En intervjuperson berättar att hon valde 
att läsa böcker som hon redan läst just för att det var svårt att tillgodose sig ny information 
och för att hon hade svårt att minnas det hon läst på sidan innan. Genom att läsa böcker 
som hon redan läst flera gånger kände hon ändå att hon klarade av att läsa och det var bra 
för självförtroendet. Litteraturen har varit rogivande och viktig för många av de intervjuade 
och en stor hjälp vid tillfrisknandet. Det framgår att nära kontakter med andra människor 
ibland kan vara stressande och ställer för mycket krav på den individ som behöver få tid till 
återhämtning. Böcker eller ljudböcker fyller då en viktig roll eftersom de kan anses vara 
både kravlösa och stimulerande. En annan intervjuperson berättar att hon har börjat lyssna 
på ljudböcker på väg till arbetet för att koppla av och vända den annars stressig 
morgonrusning till något positivt; ”Jag känner att jag inte hinner läsa. Jag har väldigt 
mycket böcker som jag inte har läst och då började jag lyssna i stället, på väg till och från 
jobbet. Det är jätteavkopplande faktiskt!” 
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 Musik 
Intervjupersonerna har varierande erfarenhet av musik som ett medel för avslappning. 
Några ansåg att musik var svårt i början och en person upplevde det som stressande; 
”Musik lyssnade jag inte på i början, det kunde jag inte, då blev jag för stressad. Även om 
det var lugn musik.” En kvinna berättar däremot att hon använde klassisk musik i samband 
med avslappningsövningar och det funderade bra för henne. Det handlade då om övningar 
som hon blivit rekommenderad att göra varje dag för att lära sig att slappna av; ” Det är 
klassisk musik och så är det en människa som berättar hur du ska göra; du ska lyfta en fot, 
lyfta en hand, andas tungt.” 
 
Sjukskrivningens längd 
Några av intervjupersonerna ansåg att rehabiliteringen kunde göras parallellt med arbetet 
och genomgick då behandling delvis på arbetstid. Skälet till detta var bland annat att de 
ansåg att det var viktigt att det nya beteendet och de nya vanorna som lärdes ut under 
behandlingen kunde appliceras direkt på arbetet, något som blev svårare om man inte var 
på plats; ”Ska jag ändra mitt arbetsbeteende så måste jag vara på jobbet. Det är ju 
meningslöst att vara hemma. Jag skulle krypa på väggarna.” En annan intervjuperson 
berättar; ”Jag ville inte var sjukskriven på heltid, jag trodde inte på det. Jag tror att det är 
väldigt lätt att man skärmar sig från jobbet om man är borta för mycket.”  
 
För de flesta av intervjupersonerna var det dock inte möjligt med rehabilitering parallellt 
med arbete eftersom den drabbade hade ådragit sig så långtgående problem att en längre 
periods vila var nödvändigt. I början av sjukskrivningsperioden upplevde många av de 
intervjuade individerna dessutom kraftig ångest vid blotta tanken på arbetsplatsen. Oavsett 
om intervjupersonen kunde rehabiliteras parallellt med arbetet eller var sjukskriven en 
längre tid så var uppfattningen densamma; att vara borta från arbetet längre än nödvändigt 
skulle bara försvåra återgången till arbetet.  
 
Socialt Stöd 
Stöd från familj och vänner är viktigt vid sjukdom och tillfrisknande. De intervjuade 
beskriver att acceptansen och förståelsen har varit stor från familj och vänner. Det har t.ex. 
varit så att familjen funnits där som ett stöd i bakgrunden och fått acceptera att det inte 
finns ork och lust att göra allt det som man gjort tidigare. En kvinna berättar att den 
närmaste familjen varit mera av passivt stöd medan nära vänner tagit en mer aktiv roll. I 
synnerhet har vänner som haft liknande erfarenheter varit viktiga och det har då funnits en 
ömsesidig förståelse för vad den andre går igenom och en vilja att stötta och hjälpa; ”Och 
då kan hon (väninnan) säga saker som är jättekloka som jag inte tänkt på själv. Och så nästa 
gång så är det hon som är där och då säger jag de där kloka sakerna till henne som inte hon 
har tänkt på.” 
 
Det framgår också av intervjuerna att det är viktigt att ha förstående arbetskamrater och 
chefer när man kommer tillbaka till jobbet från en långtidssjukskrivning. Några av 
intervjupersonerna upplever att de har haft tur med sina arbetskamrater och chefer och de 
har fått ett bra stöd redan från första dagen. Det har underlättat återgången till arbetet och 
inneburit att den sjukskrivne upplevt en respekt och en förståelse för sin situation. Andra 
har upplevt motsatsen och känt sig motarbetade av chef och ledning eller i vissa fall 
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mottagits med tystnad. En intervjuperson kände att andra trodde att hon simulerat sin 
sjukskrivning eftersom det inte syntes på utsidan. Det framgick att känslan av att inte bli 
trodd eller att inte mötas med respekt och förståelse vid återgången till arbetet kan vara 
kränkande och dessutom motverka en lyckad rehabilitering. 
 
Några av intervjupersonerna berättar att det har haft stor glädje av sina djur vid 
tillfrisknandet. Att känna sig behövd och vara tvungen att bry sig om sitt djur verkar ha haft 
en positiv inverkan på intervjupersonerna. I vissa fall kan ett djur föra med sig engagemang 
i en klubb eller ett socialt nätverk som kan verka hälsofrämjande om det inte medför för 
stort ansvar och för stora krav. En intervjuperson berättar att hon hade en häst som tog 
mycket tid och som hon övervägde att sälja när hon blev utbränd och inte hade någon ork 
alls. Relation med hästen var så mycket mer än att ge mat och motionera och 
intervjupersonen insåg att hästen också påverkades negativt när hon var orkeslös och hade 
ett bristande engagemang. På något sätt bestämde hon sig ändå för att behålla hästen och 
var då tvungen att ta sig ut i friska luften och röra på sig även när hon inte hade lust, något 
som visade sig vara bra för tillfrisknandet.  
 
Relationen till chef och kollegor 
De flesta av de intervjuade uttryckte en stark önskan att komma tillbaka till sitt arbete. De 
tyckte att arbetsuppgifterna var engagerande och ville få nya utmaningar igen. 
Engagemanget för arbetet hängde ofta samman med en god relation till chef och kollegor i 
stort och framför allt en bra dialog med den närmaste chefen. I de fall relationen varit god 
har återgången också varit mer positiv för de intervjuade. Det kan röra sig om att 
arbetsgivaren, eller den närmaste chefen, är engagerad i hur det går för individen och gör 
det som är möjligt för att underlätta tillbakagången till arbetet. 
 
Några av de intervjuade som inte kände att de fick stöd och uppbackning från sin chef 
arbetar idag på andra arbetsplatser eller inom andra delar av samma företag. Delvis beror 
det på att dessa personer inte hade samma lust att återgå till samma tjänst eller att 
arbetsuppgifterna inte kunde anpassas efter deras nya förmåga i samma utsträckning.  
 
Att känna sig behövd och vara en tillgång på arbetsplatsen var viktigt och de 
intervjupersoner som kände sig uppskattade hade också en mer positiv inställning till 
arbetet. De flesta av de intervjuade fick nya anpassade arbetsuppgifter vid återgången och 
där uttryckte de även att det var av stor vikt att dessa arbetsuppgifter både var stimulerande 
och med en väl anpassad svårighetsgrad. Intervjupersonerna var överens om att det är 
viktigt med utmaningar även om man inser sina begränsningar i början av en återgång till 
arbetet. En kvinna saknade utmaningen när hon kom tillbaka till arbetet och var kritisk till 
det; ”Så här efteråt så ser jag att jag hade behövt utmaningen på en gång, kanske bara en 
timme om dagen, men jag hade behövt utmaningen.” En annan intervjuperson framhöll det 
faktum att det var svårt att göra samma saker som man gjort innan man drabbades av 
utmattning och att det måste finnas en förståelse för det.  
 
Insikt- att förstå sin egen roll 
Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de nämner insikten om sin egen roll i 
insjuknandet som en viktig faktor vid rehabiliteringen. I stort handlar insikten om att de 
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fick en förståelse för hur de hade bidragit till situationen och insåg att de själva måste ta 
kontroll och ansvar för sina egna liv. Det är bara individen själv som kan säga nej och göra 
prioriteringar och det är därför viktigt att individen förstår sina begränsningar och det 
faktum att dygnet faktiskt bara har 24 timmar. För vissa kom insikten under tiden som de 
genomgick KBT- behandling och tvingades reflektera över hur deras vardag såg ut. En 
intervjuperson beskriver hur tankarna kunde gå; ”Det finns bara si och så många timmar i 
veckan, hur använder man dem och hur vill man använda dem? Och till vilka använder man 
sin tid? Det handlar om att prioritera, att säga nej och att ta ansvar för det egna livet.” 
 
 I flera fall ansåg intervjupersonerna initialt att det var arbetsgivaren, kollegor och anhöriga 
som gjort att de mått dåligt och bränt ut sig, men under sjukskrivningsperiod kom insikten 
om att de själva faktiskt också var delaktiga. De orimliga kraven utifrån och den höga 
arbetsbelastningen hade intervjupersonerna delvis tillåtit genom att inte tydligt visa vad de 
tyckte eller genom att säga ifrån. Flera av intervjupersonerna nämner också att de ofta 
gjorde vad andra förväntade att det skulle göra och funderade inte över vad de själva ville 
och mådde bra av. De hade tidigare haft svårt att säga nej och kände sig manade att ställa 
upp om de blev tillfrågade både privat och i arbetet. I många fall var det också så att 
intervjupersonen hade höga, och ibland orimliga, krav på sig själv som de till stor del hade 
fått med sig hemifrån. I och med att de drabbades av utmattningssyndrom och blev 
sjukskrivna fick de intervjuade tid att fundera mycket på sitt liv och förstod att det beteende 
som bidrog till att de drabbats av utmattningssyndrom måste upphöra. ”Jag hade jobbat 
väldigt hårt för att nå någon typ av ideal som jag satt upp för mig själv men för det första 
var idealet ouppnåeligt och för det andra var det ett ideal som inte var skapat av mig själv. 
Det var ingenting som jag ville utan något jag måste uppnå för att alla andra runt omkring 
mig ville.” Insikten var ett resultat av både av tiden och av den terapi som flera av 
intervjupersonerna genomgick. Intervjupersonerna vittnar också om att det var oundvikligt 
och i vissa fall nödvändigt att det gick så långt som det gjorde för att de skulle tvingas att ta 
tag i sitt liv. På många sätt var sjukskrivningsperioden inte bara smärtsam utan förde också 
något gott med sig. Flera intervjupersoner berättar att det faktum att de drabbades av 
utmattningssyndrom var början på ett nytt och bättre liv. 
 
 

D i s k u s s i o n 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som bidrar till att en individ 
kommer tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom. För att 
få kunskap om detta genomfördes djupintervjuer med åtta personer som alla hade varit 
sjukskrivna med diagnosen utmattningssyndrom. Resultatet från intervjuerna visade att det 
fanns åtta faktorer som upplevdes som viktiga för att komma tillbaka till arbetet. Viktigaste 
ansåg man det var att först återvinna den fysiska hälsan, och det gjordes genom 
medicinering, sömn, motion och kost samt att får tid för återhämtningen. Dessa faktorer var 
en förutsättning för att de andra faktorerna, terapi, insikt om den egna rollen, 
avslappningstekniker, sjukskrivningens längd, relation till chef och kollegor samt socialt 
stöd, skulle lyftas fram. Generellt kan man konstatera att de faktorer som framkommit i 
intervjuerna får stöd av litteraturen och tidigare forskning på området. Jag kommer att 
diskutera de åtta faktorerna och jämföra med relevant forskning. 
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Intervjupersonerna berättade om att det till en början var viktigt att få ordning på den 
fysiska hälsan och det med hjälp av medicinering, bättre matvanor, sömn och motion. 
Medicinering i början av en svår period kan i vissa fall vara nödvändigt för att individen 
ska få en grund att stå på men det bör vara en temporär lösning (Sarafino, 2006). För några 
av intervjupersonerna fungerade det just så medan några andra berättade att de varit 
tvungna att ta medicin en längre tid och även efter att de kommit tillbaka till arbetet. 
  
Att kosten och matvanorna försämrades i och med att de drabbades av utmattningssyndrom 
framkom av intervjuerna. Forskning på området visar att individer under stress är mer 
benägna att både tröstäta och småäta kaloririk mat och godis och mindre benägna att ta tid 
till att äta näringsrika måltider (Zellner et al., 2006). Att äta regelbundet och en näringsrik 
kost hjälper individen att få kraft till att röra på sig men påverkar även sömnen i positiv 
riktning. Det finns forskningsresultat som visar att fysisk aktivitet och god sömn är 
främjande för återhämtning och detta i linje med vad intervjupersonerna berättade om 
(Rook och Zijlstra, 2006). Vad det gäller motionen så ägnade sig intervjupersonerna främst 
åt promenader eller stavgång som de i flera fall hade blivit rekommenderade av 
företagshälsovården eller annan kontakt inom sjukvården. Man kan anta att genom att 
motivera intervjupersonerna till att röra på sig mer under sjukdomsperioden skulle 
återhämtningen möjliggöras och kanske även påskyndas men det kunde givetvis även leda 
till att intervjupersonerna ändrade sin livsstil så att den även i framtiden skulle innehålla 
mer motion. Rook och Zijlstra (2006) framhåller att en livsstil med för lite motion leder till 
mer trötthetskänslor och minskade möjligheter till återhämtning. Det bör också tilläggas att 
det motsatta även gäller, en individ som har möjlighet att bli utvilad och återhämta sig från 
arbetet ägnar mer tid åt motion vilket visar på den fysiska aktivitetens positiva spiral. Att 
även sömnen var viktig för återhämtningen var något som de flesta intervjupersoner 
vittnade om. Även denna faktor får som nämnts ovan stöd i studien av Rook och Zijlstra 
(2006). Författarna redogör för sömnens betydelse vid återhämtning och då främst sömnens 
kvalité framför kvantitet, d.v.s. antalet timmars sömn. Deltagarna i nämnd studie uppgav 
bland annat att de sov som sämst natten till måndag, efter att de under söndagskvällen 
börjat tänka på och oroa sig över den kommande arbetsveckan. I och med de negativa 
tankarna hade deltagarna svårare att slappna av och få en god natts sömn som är nödvändigt 
för att kroppen ska kunna återhämta sig. Studiens resultat stämmer överens med vad flera 
intervjupersoner berättade angående behovet att bli lämnad i fred och slippa oro över 
arbetet för att det på så sätt ska vara möjligt att slappna av och få tillfälle att återhämta sig. 
En individ som får möjlighet att i lugn och ro vila och motionera sover bättre och 
återhämtar sig snabbare än om motsatsen gäller.  
 
Just faktorn att få tid för återhämtning i lugn och ro utan att bli påmind om arbetet i negativ 
bemärkelse får stöd av en studie om återhämtning och välbefinnande av Fritz och Sonnetag 
(2006). Studien undersökte hur anställda upplevde sitt välbefinnande efter en tids ledighet 
och hur ledigheten i sig hade sett ut. En ledighet som präglas av negativa tankar kring 
arbetet krävde mycket energi av individen och ledigheten kunde då vara kontraproduktiv. 
En ledighet som däremot innehöll positiva tankar kring arbetet fungerade mer avkopplande 
och möjliggjorde återhämtning för individen. En slutsats i studien var således att en 
avkopplande ledighet mobiliserar energi och leder till högre välbefinnande. En ledighet 
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som innehåller negativa tankar om arbetet hämmar återhämtningen och motverkar 
ledighetens syfte. Resultaten stämmer överens med vad flera av intervjupersonerna 
framhöll, i synnerhet det faktum att negativa tankar om arbetet, t.ex. samtal från arbetet 
som skapat oro, kan leda till att individen inte känner att den får tid att i lugn och ro att bli 
frisk utan att kontakten snarare motverkar återhämtningen. Genom att däremot få tid att 
återhämta sig i lugn och ro ges individen också en möjlighet att få ordning på sömnen, 
kosten och börja röra på sig. 
 
En annan faktor som framstod som viktigt vid behandlingen av utmattningssyndrom var 
terapi och då främst KBT. Att KBT har en central funktion vid rehabilitering av 
utmattningssyndrom får stöd i forskningen. I en studie av stresshanteringsmetoder av Giga, 
Cooper & Faragher (2003) framgår det att behandling på individnivå med KBT är ett av de 
vanligaste tillvägagångssätten vid stresshantering precis som intervjuerna pekat på. Med 
hjälp av KBT försöker terapeuten ändra det sätt som individen tänker om orsaker till och 
effekten av negativa känslor (Bond & Bunce, 2000). Det finns studier som visar på 
förbättrat psykologiskt välbefinnande hos patienter då KBT har använts men även en 
generell förbättring av terapi i största allmänhet. I synnerhet om jämförelser har gjort 
mellan medicinering och terapi. I en studie som jämför just medicinering och terapi hos 
patienter som drabbats av depressioner framstår terapi som överlägset och då till stor del för 
att terapin syftar till att hjälpa individen att hantera svåra situationer som kan uppstå även i 
framtiden (Hawley, Ringo Ho, Zuroff & Blatt, 2007). Författarna menar att terapin syftar 
till att ge en mer långsiktig behandling till skillnad från medicinering. Detta stämmer till 
stor del överens med intervjupersonernas uppfattning även om de intervjuade inte 
kontrasterade de två metoderna utan mer såg dem som komplement. Medicineringen var för 
vissa individer nödvändigt i början, som nämnts ovan, medan terapin var en mer långsiktig, 
och för tillbakagången till arbetet viktig, komponent. I linje med Hawley et al. (2007) 
berättade intervjupersonerna att terapin försåg dem men nya verktyg, copingstrategier, och 
rustade dem med ett självförtroende som förberedde dem för svårigheter som kunde uppstå 
i framtiden, t.ex. vid återgången till arbetet. På många sätt bidrar därför terapin till att ge 
individerna kontroll över stressande situationer och det har stor betydelse för en individs 
fortsatta utveckling och stressbemästrande. Bland annat är det viktigt att som individ förstå 
att man kan påverka hur man drabbas av stress (Theorell, 2002). Bara vetskapen och tron 
på att man själv kan göra något åt problem som uppstår är främjande för hälsa. I 
rehabiliteringssammanhang är det därför viktigt att den sjukskrivne får mer och mer 
självförtroende och lär sig att han eller hon kan ta kontrollen över sin situation. Precis som 
flera av intervjupersonerna framhållit så har terapin på många sätt fått de att komma till 
insikt med att de själva är delaktiga och har ansvar för sitt liv och de situationer som de 
hamnar i. På så sätt ges individen mer handlingsutrymme och får en förmåga att inse hur 
dennes handlingar påverkar hälsan och välbefinnandet.  
 
Just faktorn som rör insikten om den egna rollen har för flera av intervjupersonerna varit 
knuten till terapin och den process som individen går igenom under behandlingen. Att 
individerna kommit till insikt, vilket bidragit till återgången till arbete, får man då anse bero 
på flera faktorer, både på terapin som nämnts ovan, men även på tiden för återhämtning i 
lugn och ro och på avslappningsteknikerna. Flera av intervjupersonerna berättar att de i 
andrummet de fått under sjukskrivningen fått en möjlighet att reflektera över hur det levt 
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sitt liv och hur de vill att framtiden ska gestalta sig. Det är således inte nödvändigt med 
professionell hjälp för att komma till insikt och ändra sitt beteende men det kan givetvis 
påskynda processen. 
 
Flera av intervjupersonerna i studien upplevde att avslappningstekniker, t.ex. 
avslappningsövningar och meditation var viktig för att hantera stress och detta får stöd av 
studien om stresshanteringsmetoder (Giga et al., 2003). Studien visar att meditation är bra 
för att minska spänning, oro och sömnlöshet om den utövas regelbundet. Även 
avslappningsövningar där individen fokuserar på sin andning samtidigt han eller hon utför 
muskelavslappnande övningar är en framgångsrik stresshanteringsstrategi enligt studien om 
stresshanteringsmetoder. Vikten av avslappningstekniker, däribland klassisk musik, får 
också stöd av ett experiment genomfört av Scheufele (1999). Resultatet från experimentet 
går i linje med det som framkommit i intervjuerna och visar på att avslappning har en viktig 
återhämtande och lugnande effekt efter att vi utsatts för stressande situationer. De av 
intervjupersonerna som använder sig av t.ex. muskelavslappning eller meditation ansåg att 
det gav dem energi och en ork som de behövde under t.ex. en arbetsdag. Några av de 
intervjuade nämnde även att de i linje med forskningen lyssnade på musik i 
avslappningssyfte och då främst klassisk musik.  
 
Ytterligare ett experiment som styrker att avslappning och meditation är viktiga 
komponenter för stresshantering och återhämtning genomfördes på studenter vid ett 
universitet i USA (Rausch, Gramling & Auerbach, 2006). Resultatet visar att individer som 
utövar meditation eller muskelavslappning både kan hanterar en stressor bättre samt 
återhämta sig från stressen snabbare. Författarna framhåller även att meditation är en 
avslappningsform som kan verka hälsofrämjande för många grupper med hälsoproblem, 
som t.ex. äldre och funktionshindrade, men att metoden ofta har setts som religiös eller 
förknippad med andliga rörelser och därför inte tagits på allvar av den stora allmänheten 
framför allt i väst. Här kan man förstå vikten av att individer som drabbats av utmattning 
blir introducerade till olika typer av avslappningsredskap för att på så sätt hitta det som 
passar individen bäst. I många fall är det företagshälsovården som rekommenderar olika 
metoder för stresshantering och i enlighet med både forskningsresultaten ovan och 
resultatet från intervjuerna bör det då vara viktigt att bredda synen på behandling och 
erbjuda både ett bredare, men också ett mer individanpassat, program för rehabilitering. 
Endast en av de intervjuade personerna fick möjlighet att pröva på olika metoder innan hon 
bestämde sig för vad hon ville satsa på. Denna person ansåg sig få stor hjälp av 
meditationen och har fortsatt med det efter arbetsåtergången. 
  
Att komma tillbaka till arbetet så snart som möjligt efter en sjukskrivning och kanske t.o.m. 
genomgå behandling parallellt med arbetet var en annan faktor som nämndes. Det är troligt 
att en återgång till arbetet för tidigt kan få allvarliga konsekvenser och leda till en ny 
sjukskrivning men samtidigt finns det forskningsresultat som stöder några av 
intervjupersonernas uppfattning om att en lång sjukskrivning minskar chanserna för en 
återgång till arbete. I en studie av Hansen, Edlund och Bränholm (2004) framgår det att det 
blir svårare att komma tillbaka till arbetet ju längre individen är borta. Författarna 
framhåller dock att det är en tidig och för individen lämplig åtgärd som är det centrala och 
inte en kort sjukskrivningsperiod, i synnerhet med tanke på att olika individer behöver olika 
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lång period för att tillfriskna. Även en senare studie av delvis samma författare, Hansen, 
Edlund och Henningsson (2004) har tittat på vilka faktorer som är viktiga för att en individ 
ska återvända till arbetet efter en sjukskrivning. Resultatet visade på att bland annat 
individens framtidstro, tidigare sjukskrivningshistorik och individen uppfattning om 
meningsfullhet med att återgå till arbetet påverkar. En individ som inte tidigare varit borta 
från arbetet mycket, har en positiv framtidstro och upplever livet som meningsfullt har goda 
förutsättningar att komma tillbaka till arbetet. Man kan tänka sig att individens framtidstro 
och uppfattning om meningsfullhet till viss del påverkas av arbetsgivarens inställning. 
Precis som några av intervjupersonerna framhöll så var det viktigt att få känna sig behövd 
och respekterad när de skulle tillbaka och det berodde till viss del på relationen till chef och 
kollegor. I de fall individen fått utmanande arbetsuppgifter som anpassats till individens 
dåvarande förmåga har individen också känt sig mer uppskattad. Det bör också leda till att 
individen känner större meningsfullhet och känner sig mer positivt inställd till framtiden. 
Jag har inte kunnat finna forskningsresultat som styrker att just relationen till arbetsgivaren 
är viktigt för tillfrisknande men däremot kan man anta att känslan av att känna sig behövd 
och möjligheten att få meningsfulla arbetsuppgifter vid arbetsåtergången indirekt påverkas 
av och den relation som individen har till sin arbetsgivare. Vidare kan antas att relationen 
arbetstagare/arbetsgivare främjas i de fall arbetsgivaren har tillgodosett den anställdes 
behov, erbjudit väl anpassade och stimulerande arbetsuppgifter. 
 
Flera av intervjupersonerna berättar att de upplevde det sociala stödet som viktigt både 
under sjukskrivningstiden men också i samband med återkomsten. Intervjupersonernas 
uppfattning om det sociala stödet som främjande för återhämtningen och tillbakagången till 
arbetet stämmer överens med bland annat Sarafino (2006) som framhåller det sociala 
stödets hälsofrämjande effekter. Som nämnts i inledning fungerar ”the Direct Effect 
Hypothesis” både förebyggande mot stress och aktivt i tillfrisknandet från t.ex. 
stressrelaterat sjukdomstillstånd. Det finns även flertalet studier som styrker 
intervjupersonernas uppfattning om att socialt stöd har hjälpt dem att återfå kraften efter att 
de drabbats av utmattningssyndrom (Piferi & Lawler, 2004). Det framgår bland annat i den 
nämnda studien att sambandet mellan ett väl fungerande socialt nätverk och en god fysiska 
hälsa är starkt. De individer som får socialt stöd, men även själva ger socialt stöd, lever 
längre, har lägre blodtryck och färre fysiska sjukdomssymtom än de individer som saknar 
socialt stöd. De finns även studier som visar att socialt stöd, och då främst sociala 
aktiviteter, till viss del kan ha en negativ inverkan på en individs möjlighet att återhämta 
sig. I studien av Rook och Zijlstra (2006) som finns omnämnd ovan framkom inget bevis 
för att sociala aktiviteter hjälper en individ att koppla av och återhämta sig. Precis som flera 
av intervjupersonerna nämnde så kunde sociala aktiviteter, eller de krav som finns 
förknippade med att ha vänner och bekanta vara betungande, särskilt under 
sjukskrivningstiden. I enlighet med intervjuerna och forskning på området är det således 
inte de sociala aktiviteterna per si som är hälsofrämjande utan snarare andra aspekter av det 
sociala stödet. Man bör också tillägga att intervjupersonerna hade olika uppfattning om 
vilka delar av det sociala stödet som främjade deras återhämtning men att det generellt var 
så att det sociala stödet hade en stor betydelse.  
 
Föreliggande studie är baserad på induktiv tematisk analys, vilket innebär de åtta faktorer 
som redovisats inte var bestämda i förväg utan blev ett resultat av de åtta djupintervjuer 
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som genomförts. Det är möjligt att ytterligare frågor i intervjuguiden hade lett till flera 
relevanta faktorer som kunde ha haft betydelse. Halvstrukturerade intervjuer med just de 
valda stödfrågorna ansåg jag vid tillfället vara det lämpligaste sättet att få en god bild av 
individernas upplevelser och erfarenheter. Valet att intervjua sex kvinnor och två män 
gjordes av bekvämlighetsskäl och på grund av att det främst var kvinnor som svarade på 
den förfrågan som skickades ut. Det kan i sin tur naturligtvis bero på att det är fler kvinnor 
än män som är sjukskrivna på grund av utmattning och det faktum att jag själv som kvinna 
har flest kvinnor i min bekantskapskrets. Vid en större studie kan det vara relevant att ha en 
jämnare fördelning mellan könen samt undersöka huruvida andra faktorer kan ha betydelse, 
exempelvis ålder, yrke och utbildning. 
 
Villigheten att ställa upp kan ha påverkats av att intervjupersonerna tillfrågades av någon 
de kände. Även det faktum att flera av intervjupersonerna hade ett stort intresse för 
problematiken och gärna ville dela med sig av sin kunskap kan ha påverkat resultatet. Att 
flertalet hade goda kunskaper om och stort intresse för utmattningssyndrom och 
stresshantering anser jag var positivt och innebar att det fanns en stor förförståelse även hos 
vissa intervjupersoner. Min förförståelse gav mig en god grund att stå på när jag 
genomförde intervjuerna. I de fall både intervjuperson och jag som intervjuare hade stor 
förförståelse fanns det en möjlighet att tidigare i intervjun komma fram till det väsentliga.  
 
Vid kvalitativa intervjuer kan resultatet påverkas av både den som intervjuar och den som 
blir intervjuade vad det gäller erfarenhet och sinnesstämning (Holme & Solvang, 1997). Jag 
som genomförde intervjuerna hade viss erfarenhet av att intervjua och upplevde att 
intervjupersonerna var uppriktiga och kände att de kunde berättade fritt om sina 
erfarenheter. Till stor del baserar jag det på att intervjupersonerna själva valde plats för 
intervjun vilket borde tyda på att det var där de kände sig avslappnade och trygga. Det finns 
ingenting som tyder på att någon av intervjupersonerna svarade på ett sätt som det trodde 
förväntades av dem, d.v.s. tecken på social önskvärdhet, för att göra mig som intervjuare 
nöjd (Holme & Solvang, 1997).  
 
Jag anser att syftet med studien har uppfyllts och att den huvudsakliga slutsatsen är att 
resultatet stämmer överens med aktuell forskning. Detta borde tyda på att god validitet har 
uppnåtts. Efter de åtta intervjuerna kunde ett mönster urskiljas i hur intervjupersonerna 
svarade. Den sista intervjun bidrog inte med så mycket ny kunskap och jag ansåg därför att 
viss mättnad uppnåtts.  Med längre intervjuer eller flera intervjupersoner är det dock 
möjligt att nya relevanta aspekter framkommit. Det är också möjligt att en annan 
datainsamlingsmetod, t.ex. enkäter, skulle kunna ge en annan bild av de faktorer som bidrar 
till arbetsåtergång.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att de faktorer som bidrog till en återgång till arbetet 
efter utmattningssyndrom till stor del får stöd av tidigare forskning. De mest framträdande 
var det sociala stödets roll för hälsan, vikten av tid, den fysiska hälsan och det faktum att en 
individ kan behöva lära sig nya sätt att hantera framtiden på genom terapi, avslappning och 
insikt. Även sjukskrivningens längd och relationen till chef och kollegor ansågs vara 
viktigt. Det är viktigt att påpeka att den studerade gruppen hade en relativt kort 
sjukskrivningstid på mindre än ett år, vilket kan bero på att de var mer målinriktade vad det 
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gäller återgången till arbetet, vilket kan ha påverkat resultatet. Det kan också bero på att 
flera av de intervjuade fick hjälp på ett tidigt stadium, innan de blev allvarligt sjuka. 
Dessutom hade dessa individer haft en god företagshälsovård, vilket inte alltid finns att 
tillgå. Resultatet kan därför inte generaliseras till en grupp individer med längre 
sjukskrivningstid än ett år eller individer som inte har tillgång till en god företagshälsovård. 
En ytterligare aspekt avseende generaliserbarheten är det faktum att samtliga 
intervjupersoner var tjänstemän och arbetade inom den privata sektorn. Det blir även här 
svårt att göra generaliseringar till andra sektorer i arbetslivet. 
  
Vidare forskning på detta område är önskvärt då konsekvenserna av långa sjukskrivningar 
och svåra återgångar till arbetet är stora. Kostnaderna för sjukskrivningar på grund av 
utmattningssyndrom är mycket omfattande, både de känslomässiga kostnaderna och 
kostnaderna i absoluta tal och det borde främst ligga i arbetsgivarnas intresse att få en större 
kunskap och förståelse för hur den sjukskrivne på bästa sätt kan tillfriskna och hitta en 
framgångsrik väg tillbaka till arbetslivet. 
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